
Companheiros, este é mais um
dia de luta importante da classe
trabalhadora. 28 de abril é Dia
Internacional da Saúde e
Segurança no Trabalho e em
Memória das Vítimas de
Acidentes de Trabalho. Esta
data discute o trabalho que
mata, a face cruel do Trabalho.

História
Tal como o 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, e o 1º
de Maio, Dia Internacional do
Trabalhador, o 28 de abril é mais
uma data forjada na luta da
classe trabalhadora contra a
exploração capitalista. O Dia
Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes de
Trabalho foi estabelecido em
2003 pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
A data marca a luta e a morte
de 78 trabalhadores numa
explosão em uma mina nos
Estados Unidos no dia 28 de
abril de 1969.

A face cruel do Trabalho
Segundo a Organização
Internacional do Trabalho,
anualmente ocorrem cerca de
270 milhões de
acidentes de
trabalho no
mundo por
ano. Todos os
dias morrem,
em média,
cinco mil
p e s s o a s

envolvidas em acidentes ou
doenças relacionadas ao
trabalho. A cada ano surgem
160 milhões de casos de
doenças ocupacionais. A
crueldade dos números é
acompanhada pelo trabalho
infantil, que mata cerca de 22
mil crianças por ano no
mundo.

A pressão nos locais de
trabalho tem aumentado o
índice de adoecimento no
trabalho; LER/DORT, tendinite,
síndrome do pânico, depressão,
agressão física no local de
trabalho são algumas das
manifestações das doenças
relacionadas com as condições
de trabalho e com o ritmo cada
vez mais intenso exigido pelas
chefias.

O sistemaO sistemaO sistemaO sistemaO sistema

PetrobrasPetrobrasPetrobrasPetrobrasPetrobras
As mudanças ocorridas no
sistema Petrobras nos últimos
tempos têm agravado as
situações de risco a que os
trabalhadores são submetidos.
Com a capitalização da
empresa, os investidores

(detentores de mais de
50% das ações da
empresa) inseriram a
companhia de vez na
chamada economia de
mercado. Economia
essa que significa
explorar cada vez mais,
lucrar, bater recorde de

lucros etc.
Não que a exploração já não
viesse de antes, mas o cenário
energético atual, a competição
desenfreada entre as empresas
do setor, a falta de treinamento
adequado em muitos casos e a
ambição capitalista dos
investidores agravou
sobremaneira os acidentes e
mortes no sistema Petrobras.
Exemplo disso é que, desde
1995, 266 trabalhadores
morreram por conta de
acidentes do Trabalho na
empresa. A terceirização no
sistema também pode ser
notada aqui, pois, dos 266, 215
eram prestadores de serviço.

A LutaA LutaA LutaA LutaA Luta
Em São José, haverá um ato
para lembrar os trabalhadores
mortos devido à contaminação
por amianto na Avibras. Além
disso, serão realizados
protestos em frente ao INSS, à
Delegacia Regional do Trabalho,
à Ambev, ao Hospital Municipal
e panfletagem na Praça Afonso
Pena.
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O Dia do Trabalhador é uma data
comemorativa usada para celebrar as conquistas dos
trabalhadores ao longo da história. A data foi criada
em 1889 por um Congresso Socialista realizado em
Paris. O dia foi escolhido em homenagem à greve
geral, que aconteceu em 1º de maio de 1886, em
Chicago, o principal centro industrial dos Estados
Unidos naquela época. 

Milhares de trabalhadores foram às ruas para
protestar contra as condições de trabalho desumanas
a que eram submetidos e exigir a redução da jornada
de trabalho de 13 para 8 horas diárias. A greve paralisou os Estados Unidos. Naquele dia,
manifestações, passeatas, piquetes e discursos movimentaram a cidade. Mas a repressão
ao movimento foi dura: houve prisões, feridos e até mesmo mortos nos confrontos entre os
operários e a polícia.

Assim, o dia 1º de maio foi instituído como o Dia Mundial do Trabalhador em memória
dos mártires de Chicago, das reivindicações operárias que nesta cidade se desenvolveram
em 1886 e por tudo o que esse dia significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos,
servindo de exemplo para o mundo todo.
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 Dia do  Dia do  Dia do  Dia do  Dia do TTTTTrrrrraaaaabalhadorbalhadorbalhadorbalhadorbalhador
A data mundial surgiu após protestos e mortes de operários

A RA RA RA RA Razão do Dia do azão do Dia do azão do Dia do azão do Dia do azão do Dia do TTTTTrrrrraaaaabalhadorbalhadorbalhadorbalhadorbalhador
O Dia 1º de Maio é o dia mundial do Trabalhador, e não

do Trabalho.  A data celebra a luta da classe trabalhadora durante
a história para conquistar o conjunto de direitos que alcançamos
e temos hoje. Agora vale lembrar que nada foi conquistado de
graça. Foi preciso haver muitas mobilizações e greves. Muitos
trabalhadores foram mortos para que hoje nós tivéssemos as
conquistas que temos.

Por isso, só a união dos trabalhadores pode garantir a
manutenção dos direitos conquistados com muita luta e buscar
novos benefícios. É nesse sentido que temos que combater os
ataques dos patrões e do governo, a retirada de direitos
trabalhistas, previdenciários e a interferência no movimento
sindical e na livre organização dos trabalhadores.

Vários de nossos direitos estão sobre a mira e do governo
e dos patrões. Só a mobilização vai garantir o que é nosso e foi
conquistado com tanto esforço. Viva o Dia do Trabalhador!

1º de maio não é dia1º de maio não é dia1º de maio não é dia1º de maio não é dia1º de maio não é dia

de fde fde fde fde festas ou sorestas ou sorestas ou sorestas ou sorestas ou sorteiosteiosteiosteiosteios,,,,,

é dia de luta!é dia de luta!é dia de luta!é dia de luta!é dia de luta!
Neste 1º de Maio, os
movimentos populares,
sindicatos, estudantes e
trabalhadores do campo
e da cidade vão protestar
contra as reformas do
governo que retiram
direitos.

* Em São José, haverá
panfletagem e atos
públicos.

*  Em São Paulo, os
protestos vão se
concentrar no 1º de maio
de Luta, na Praça da Sé.


