28 de Abril
Em 28 de abril de 1969, a explosão de uma mina nos
Estados Unidos matou 78 trabalhadores. A tragédia
marcou a data como o Dia Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes do Trabalho. Encampando essa
luta, mas com foco na prevenção, a Organização
Internacional do Trabalho instituiu em 2003 o 28 de
abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no
Trabalho.

O QUE FAZER?
- Converse com seus colegas de trabalho, em
casa, com a vizinhança, na comunidade. A
organização nos locais de trabalho ainda é o
melhor remédio para resolver problemas que
afetam a classe trabalhadora.
- Junte um grupo de pessoas interessadas em
conhecer mais sobre acidentes e doenças no
trabalho e caso tenha dúvidas, entre em contato
com a Pastoral Operária (contatos abaixo).

A CLASSE TRABALHADORA

DENUNCIA:
ACIDENTE DE TRABALHO
NÃO É CULPA DA VÍTIMA!

- A tendência dos patrões é esconder os
acidentes. Então denuncie todos os acidentes e
doenças do trabalho para a CIPA, para o
Sindicato ou para o CEREST.
- Saiba que você não está só. Tem muita gente
preocupada com as doenças e acidentes de
trabalho, porque trabalho digno é nosso direito e
lutar por ele é nosso dever.

46 anos a serviço da Classe Trabalhadora,
denunciando as injustiças e anunciando o projeto de
Jesus Cristo, com o objetivo de construir o Reino de
Deus na Terra.

Pastoral Operária do Estado de São Paulo

Direitos da classe trabalhadora:
REFORMAS OU DEMOLIÇÕES ?

Ligue para nós ou envie mensagem
"O Espírito do Senhor nos anima no
serviço da Caridade, da Justiça e da Paz.
Com Maria cantamos a grandeza de Deus
que "derruba os poderosos de seus tronos
e exalta os humildes; enche de bens os
famintos e manda embora os ricos de mãos
vazias" (Lc 1, 51).

Toninha (11) 98249-7086 (TIM)
Eduardo: (11) 983579077 (TIM)

Como as demolições dos direitos
influenciam nos acidentes de trabalho ?

poestadualsp@gmail.com
(11) 97463-3174
Grupo: Acidentes de Trabalho (PO)
Grupo de Acidentes de Trabalho (Pastoral Operária)

Saiba mais sobre isso
Pastoral Operária (28/04/2017)

DEMOLIÇÃO TRABALHISTA
Veja algumas propostas dos patrões:
- Férias em 3 períodos;
- Jornada diária de 12 horas;
- Intervalo de 30 minutos para almoço ;
- Banco de horas em vez de hora extra.
Ao propor que as negociações prevaleçam sobre o
que está na lei, os patrões abrem caminho para
qualquer tipo de proposta indecente, tais como:
eliminar férias, décimo terceiro, FGTS, etc.

Tudo isso aumenta a ocorrência
de acidentes e doenças de trabalho !

TERCEIRIZAÇÃO
Com a terceirização em todos os tipos de trabalho,
que foi aprovada pelo governo dominado por
patrões, haverá:
-Redução de salário;
-Intensificação do trabalho;
-Equipamentos de segurança (proteções coletivas e
individuais) de péssima qualidade;
- Risco de não receber salário (lei não garante);
- Condições de trabalho precárias;
- Grande redução de Sindicatos e CIPA.

Com a precarização do trabalho
aumentam as doenças e acidentes !

"Eles vendem o justo por dinheiro, o
indigente, por um par de sandálias;
esmagam a cabeça dos fracos no pó da
terra e tornam a vida dos oprimidos
impossível" (Am 2,6-7).

DEMOLIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

CAMPANHA OIT - DADOS SST

Veja algumas propostas dos patrões:
- Aumenta a idade mínima para aposentadoria de
homens e mulheres do campo e da cidade.
- Tempo mínimo de contribuição, que hoje é de 15 anos,
também aumenta, dificultando inclusive a obtenção de
aposentadoria integral
- Os idosos pobres não poderão mais receber o direito da
LOAS aos 65 anos. A proposta é que seja com mais
idade.

A campanha da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) para o dia Mundial de Segurança e
Saúde no Trabalho de 2017 (28/Abril) recomenda que
todos os países possuam e disponibilizem
informações confiáveis de Segurança e Saúde no
Trabalho (SST), e que façam políticas públicas
adequadas para a proteção dos trabalhadores.

Trabalhando mais, ocorrerão
mais acidentes e doenças de trabalho !

DEMOLIÇÃO SOCIAL
O que os patrões fizeram:
- Modificaram o ensino médio;
- Eliminaram o "Ciência sem Fronteiras";
- Eliminaram o "Farmácia Popular";
- Reduziram os investimentos em saúde e educação por
vinte anos.
O que os patrões pretendem fazer:
- Eliminar o SUS;
- Retirar terras de indígenas, quilombolas e outros povos
tradicionais;
- Privatizar tudo (Saúde, Educação, Previdência, Energia,
etc.);
- Criminalizar movimentos populares.

Sem educação, moradia e
saúde aumentam as doenças e acidentes !
"Tudo, portanto, quanto desejais que os
outros vos façam, fazei-o, vós também, a
eles, Isto é a lei e os profetas" (Mt 7, 12).

A OIT recomenda:
Trabalhadores(as): Informar doenças e
acidentes ocorridos.
Sindicatos: Pesquisar, compilar e divulgar
dados sobre os acidentes e doenças ocorridos
nas empresas em que trabalham seus
associados.
Ministério do Trabalho: Investigar e divulgar as
causas dos acidentes graves e mor tais
ocorridos.
INSS: Divulgar as informações de acidentes e
doenças por empresa.
Ministério da Saúde: Disponibilizar
informações sobre doenças e acidentes de
trabalho.
Polícia e Bombeiros: Divulgar causas e
estatísticas de acidentes.

