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Companheiros, 28 de
abril marca a luta da classe tra-
balhadora por saúde e segu-
rança no local de trabalho. A
data foi estabelecida em 2003
pela Organização Internacio-
nal do Trabalho por causa das
mortes de 78 trabalhadores
numa explosão em uma mina
nos Estados Unidos em 28 de
abril de 1969.

Segundo estimativas da
OIT, ocorrem anualmente no
mundo cerca de 270 milhões
de acidentes de trabalho,
além de aproximadamente
160 milhões de casos de do-
enças ocupacionais. Dos tra-
balhadores mortos, 22 mil são
crianças, vítimas do trabalho
infantil. Todos os dias morrem,
em média, cinco mil trabalha-
dores devido a acidentes ou
doenças do trabalho.

O sistema Petrobrás
Infelizmente, a nossa ca-

tegoria é uma das que mais
sofre com as mortes no traba-
lho. Só em 2010 já ocorreram
cinco mor-
tos na em-
presa, todos
terceirizados.
De 1995
pra cá, já
ocorreram
mais de 270
mortes no
s i s t e m a
Petrobrás.

O pro-
cesso de
privatização
d a
multinacional
colocou os trabalhadores em
uma situação de risco cada
vez maior nos locais de traba-

lho. É uma brutalidade absur-
da contra a vida dos trabalha-
dores da categoria, tanto
terceirizados quanto
primeirizados.

Por isso, 28
de abril é dia
dos mortos no
ambiente de
trabalho, mas
também é dia
de lutar pela
vida, de de-
nunciar as si-
tuações de
riscos que cei-
fam vidas de
pais e mães
de família den-
tro da empre-
sa.

Lembrar os
mortos é lutar contra os fato-
res de risco para a categoria!

28 de abril: Dia em memória das vítimas de
acidentes de trabalho e doenças profissionais

O Dia do Trabalhador
celebra as conquistas dos tra-
balhadores ao longo da histó-
ria. A data foi criada em 1889
por um Congresso Socialista,
em Paris. O dia foi escolhido
em homenagem à greve ge-
ral de 1º de maio de 1886, em

Chicago, o principal centro in-
dustrial dos Estados Unidos
naquela época.

Milhares de trabalhado-
res foram às ruas para protes-
tar contra as condições de tra-
balho desumanas a que eram
submetidos e exigir a redu-

ção da jornada de 13h para
8h diárias. A greve paralisou
os Estados Unidos. Houve
uma repressão violenta e cri-
minosa ao movimento por
parte da polícia que deixou tra-
balhadores feridos e mortos.

Assim, o dia 1º de maio

1º de maio: Dia do Trabalhador!
A data mundial surgiu após protestos e mortes de operários por direitos trabalhistas
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foi instituído como o Dia Mun-
dial do Trabalhador em me-
mória dos mártires de Chica-
go e por tudo o que esse dia
significou na luta dos trabalha-
dores pelos seus direitos, ser-
vindo de exemplo para o mun-
do todo.

Muitos trabalhadores fo-
ram mortos para que hoje nós
tivéssemos as conquistas que
temos. Por isso, só a união

dos trabalhadores pode ga-
rantir a manutenção dos direi-
tos conquistados com muita
luta e buscar novas conquis-
tas.

Precisamos estar uni-
dos para manter este mesmo
conjunto de direitos que tan-
tos os patrões quanto os go-
vernos sempre querem ata-
car.
Viva o Dia do Trabalhador!

O Sindipetro/SJC ques-
tionou a avaliação ambiental
da Revap em reunião recente
com o RH local. Isso já havia
sido cobrado junto à CIPA em
outra ocasião, mas nenhuma
resposta havia sido apresen-
tada.

O gerente de SMS afir-
mou que a avaliação
ambiental será apresentada
sem especificar data. Contu-
do, nós solicitamos, além da
apresentação, os documen-
tos referentes à avaliação.
Existe uma abrangência legal
que permite a entidade e os
trabalhadores terem acesso a
essas informações em função
da saúde ocupacional.

  Veja o que diz as nor-
mas regulamentadoras:

NR9 (PPRA) - “9.3.8.3 O re-
gistro de dados deverá estar
sempre disponível aos traba-
lhadores interessados, ou aos
seus representantes, e para
as autoridades competentes.”

NR7 (PCMSO) 7.4.4.2 – “A
primeira via do ASO ficará
arquivada no local de traba-
lho, inclusive na frente de tra-
balho ou canteiro de obra, a
disposição da fiscalização do
trabalho.

Já a segunda via ficará
com o trabalhador, conforme
estabelece resolução nº
1.246/88 do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM): “O
médico deve fornecer cópia
da ficha ou prontuário médi-
co desde que solicitado pelo
paciente.”

O artigo 70 diz que é
vedado ao médico: “negar ao
paciente acesso ao prontuá-
rio médico, ficha clínica ou si-
milar, bem como deixar de
dar explicações necessárias
a sua compreensão, salvo
quando ocasionar riscos para
o paciente ou para terceiros”.

No processo transitado
em julgado de nº 1579/00 em
que é solicitada a apresenta-
ção do PPP, consta avaliação

ambiental de processo ajuiza-
do por 74 pessoas que men-
ciona os riscos a que estão
expostos.

Nós entendemos que os
trabalhadores que não estão
no processo mais estão ex-
postos as mesmas condições
têm os mesmos direitos, isto
é, laudo com os referidos ris-
cos e consequentemente ava-
liação do direito à Aposenta-
doria Especial.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL

CURSO BENZENO
O Sindipetro/SJC

convida os trabalhadores a
participarem de um curso
sobre Benzeno na nossa
sede nos dias 5 e 6 de
maio, das 9h às 17h, e no
dia 28 de maio, das 9h às
12h. O curso será ministra-
do pela Fundacentro e pela
CEB (Comissão Estadual
de Benzeno). Favor confir-
mar presença até 3 de
maio. O telefone do Sindi-
cato é (12) 3929-7188.
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Companheiros (as), a 1º
Vara do Trabalho de São José
dos Campos julgou improce-
dente a ação movida pela
chapa de oposição.  A CHA-
PA 1 foi reconhecida legal-
mente como a eleita para re-
presentar os trabalhadores no
próximo triênio.

O juiz Lúcio Salgado de
Oliveira afirma, em despacho,
que “por considerar válida a
eleição levada a efeito, vez
que atendeu todos os requi-
sitos do Estatuto e não há
qualquer vício que a macule,
defiro o pedido do réu para
autorizar que a Chapa 1, ven-
cedora, tome posse e exerça
seu mandato”.

Agora, além de a cate-
goria ter decidido nas urnas,
também está reconhecida na
Justiça a vitória legítima e in-
contestável da Chapa 1! as
manobras da chapa de opo-
sição, como se retirar do pro-
cesso de apuração para le-
vantar suspeitas e difamar o
resultado do pleito, foram por
água abaixo. Vale lembrar
que os verdinhos da

Petrobrás queriam rasgar ou
queimar os votos de 65% dos
associados do Sindipetro/
SJC para anular a eleição
porque faltaram 13 votos para
se atingir o quórum de dois
terços. Contudo, o Estatuto da
categoria, Lei Máxima que
rege tanto o Sindicato quanto
a eleição para a Diretoria,
não estabelece tal quórum.
Segundo a sentença, “o Esta-
tuto do réu prevê que as deli-
berações serão tomadas por
maioria absoluta, ou seja,
50% mais um dos votos”.

O juiz é bastante claro na
sentença: “o Estatuto de uma
sociedade é sua lei maior,
sendo soberano e todas as
decisões e atos praticados
devem ser em estrita obedi-
ência ao Estatuto”. O juiz tam-
bém levou em consideração
a participação maciça da ca-
tegoria. “O pleito eleitoral atin-
giu 65% de presença, núme-
ro mais do que suficiente para
eleger a diretoria do réu
(Sindipetro/SJC)”.

Não adiantou todo o ter-
rorismo, calúnia e difamação.

A categoria elegeu a CHAPA
1 por 71,8% dos votos e a Jus-
tiça referendou a decisão dos
trabalhadores e trabalhadoras
da Revap que foram às urnas
eleger a diretoria do
Sindipetro/SJC.

Essa é uma vitória de
todos nós, uma vitória da
base contra as jogadas plane-
jadas e ensaiadas da oposi-
ção pelega. Não foi dessa vez
que eles conseguiram dividir
a categoria, implantar a dis-
córdia para governar no caos.

Essa base é de luta!
Essa base é esclarecida! E a
luta continua, companheiros!
Agora é organizar as mobili-
zações contra os próximos em-
bates que temos pela frente.

Possesesesese – A diretoria eleita
para o próximo triênio convi-
da todos os trabalhadores
para a posse oficial que será
realizada hoje, 27, às 18h, na
sede da entidade. A posse
festiva será elaborada de
acordo com o calendário para
que todos os trabalhadores
participem e comemorem.

REVEJA O RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO SINDIPETRO/SJC

Categoria decide e justiça reconhece eleição da CHAPA 1


