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O planeta depende de você

Um mundo melhor começa
no ambiente de trabalho
A Ecologia não se refere apenas à questão da
devastação de florestas, ao uso do solo, plantio e
replantio de árvores, a Ecologia também diz respeito
ao homem e seu ambiente cotidiano, inclusive o seu
ambiente de trabalho.
É consenso entre os estudiosos e especialistas que
não há como separar o ambiente natural dos
ambientes onde as pessoas vivem e trabalham e que
a melhoria da qualidade de vida só é possível com a
melhoria dos ambientes de trabalho, tornando-os
mais limpos, seguros e saudáveis. Ao mesmo tempo,
a preservação do meio ambiente exige que se encare
o trabalho de uma outra forma, como algo que seja
tanto libertador para o trabalhador bem como útil
para toda a sociedade.

A ecologia é obra de
homens e mulheres felizes
Todos em algum momento de suas vidas se vêem
envolvidos com o trabalho. O tempo de vida
dedicado a este trabalho tem duração em torno de 35
anos. Considerando que a expectativa de vida média
do brasileiro se situa na faixa dos 60 anos, pode-se
observar que mais da metade de nossas vidas, nós as
passamos no ambiente de trabalho.
É nas empresas, portanto, que é preciso realizar
grandes mudanças, pois não se pode falar em
ecologia sem a completa e profunda realização
humana em um labor diário que propicie satisfação
pessoal e um senso de utilidade coletiva, onde cada
um faz sua parte para o bem pessoal e de todos e para
o bem do planeta

Trabalhador brasileiro está
ameaçado de extinção
Considerando que durante 35 anos fica-se envolvido
com o trabalho um mínimo de um terço do dia,
obser va-se que a jornada de trabalho está
diretamente ligada à perspectiva de vida do homem
brasileiro. Na faixa de idade produtiva (15 aos 54
anos), quando mais se trabalha, a taxa de mortalidade
brasileira é o dobro da Inglaterra, França e Espanha .
Entre 15 e 54 anos morre-se por doenças respiratórias
no Brasil, com freqüência sete vezes maior que na
Inglaterra, três vezes mais que na França, duas vezes
mais que nos Estados Unidos e Espanha e mais que na
Argentina. De modo similar, nesta idade em que se
trabalha, morre-se em nosso país, três, quatro ou
cinco vezes mais por doenças cárdio-circulatórias
que nesses países.

Empresas tem que assumir
sua responsabilidade na
promoção do bem estar
Certamente, a miséria em que vive mesmo a
população economicamente ativa brasileira,
resultado direto da política de salários e empregos,
tem um peso substancial na freqüência de mortes na
idade do trabalho; mas há outras condições
geradoras dessas doenças e mortes prematuras, às
quais estão submetidos diretamente os
trabalhadores enquanto trabalham. Todas essas
condições são, de um ou outro modo, determinadas
pelo regime de propriedades dos meios de produção,
mas as últimas estão relacionadas estreitamente com
os processos de produção e com a organização e
relações de trabalho.

Desigualdade social é a
maior ameaça ao planeta
Foi o mercado que formou o atual e devastador modelo
econômico que, por se sustentar numa escala de produção
crescente para “satisfazer” níveis de consumo exagerados,
dilapida os principais serviços ecossistêmicos, exaurindo
recursos ambientais acima da capacidade de regeneração do
sistema ecológico.
Mesmo tal nível de consumo não sendo extensivo a todos, ele
fere substancialmente o patrimônio natural. Os números que
conformam esse argumento são ilustrativos: pouco mais de
250 pessoas, com ativos superiores a US$ 1 bilhão cada, têm,
juntas, mais do que o produto bruto conjunto dos 40 países
mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. Os 16%
mais ricos do mundo são responsáveis por 78% do total do
consumo mundial. E 92 mil pessoas acumulam em paraísos
fiscais mais de US$ 20 trilhões. As 500 milhões de pessoas
mais ricas do planeta são responsáveis por 50% da emissão de
dióxido de carbono,

A vida não é um shopping
Prefira o verbo Ser ao verbo Ter
Quando o consumo material excede o nível necessário,
o bem-estar consequentemente declina. Talvez isso
explique a necessidade de se criar uma nova economia,
um novo modelo econômico projetado para a Terra – e
não para o mercado -, sendo considerado sustentável, na
acepção do termo, somente se praticar o imprescindível
respeito aos princípios ecológicos. Para alcançar esse
novo estágio de modelo econômico é necessário, antes,
mudar o modus operandi do sistema econômico.
É inaceitável mantê-lo da forma como está, criando
cada vez mais necessidades fúteis. É assim que esse
modelo se sustenta, pouco se importando em satisfazer
plenamente as necessidades da população, mas sim em
continuar criando novas produções para alimentar um
consumismo, em geral, de futilidades, mantendo sempre
em nível elevado essas “necessidades”.

Brasileiro joga no lixo cerca de
200 milhões de celulares por ano
A obsolescência programada (mecanismo para diminuir
a vida útil dos produtos forçando assim novas vendas) é um
dos motores da dinâmica capitalista. Somente em 2012, a
população brasileira jogou no lixo 200 milhões de telefones
celulares. De acordo com o relatório “O Estado do Mundo”
do Worldwatch Institute, em 2008 foram vendidos no
mundo 68 milhões de veículos, 85 milhões de
refrigeradores, 297 milhões de computadores e 1,2 bilhão
de telefones celulares. O consumo da humanidade em bens
e serviços saiu de US$ 4,9 trilhões, em 1960 (calculado em
dólares de 2008); para US$ 23,9 trilhões (1996), chegando
em US$ 30 trilhões (2006) e, em US$ 41 trilhões, em 2012.
Junto a indústria da publicidade (o segundo maior
orçamento mundial, perdendo apenas para os gastos
bélicos) a dinâmica capitalista “surfa” cada vez mais nessa
onda consumista. É preciso reverter essa situação. Essa
mudança cabe a todos nós e deve ser para já.
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Pensar um modelo de desenvolvimento com
sustentabilidade para o Brasil e para o mundo inclui
não só estratégias mundiais e regionais, tanto no
campo, quanto na cidade, mas também iniciativas
locais que alcance os cidadãos em seu bairro e em seus
locais de trabalho e lazer. É onde os cidadãos e as
cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras moram que as
políticas públicas devem ser mais vigorosas e
concretas.
Assim, torna-se condição para um novo paradigma
de desenvolvimento que se pretende sustentável e
includente socialmente, considerar o espaço local, ´na a
conformação de um novo projeto de cidade, de nação e
de mundo, que valorize a diversidade cultural e
fortaleça as identidades política e social presente em
cada uma das localidades e regiões do planeta.

7 de outubro - Jornada Mundial pelo Trabalho Decente

Por um mundo decente
O Sinttel-DF, a FITRATELP e a CUT defendem, assim como a
Organização Internacional do Trabalho, o chamado paradigma
do trabalho decente que significa uma política institucional que
procura impulsionar a atenção mundial em torno de quatro
pilares laborais:
Ÿ os direitos fundamentais (trabalho com liberdade, igualdade

e não forçado ou infantil),
Ÿ o emprego como fator de desenvolvimento para todos,
Ÿ a proteção social (redes de amparo em situações de

vulnerabilidade)
Ÿ o diálogo social (busca de consenso entre governo e
organizações de trabalhadores e de empregadores sobre
condições justas e dignas de trabalho e o emprego).
Entendemos que esses requisitos são fundamentais para
estabelecer uma nova economia do trabalho e da produção que,
junto com as mudanças nos padrões de consumo, levarão a
humanidade a um patamar civilizatório superior e a preservação
do planeta. Se junte a nós nessa luta por um mundo mehor
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