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27 DE JULHO - DIA NACIONAL DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

DATA DEVE SER COMEMORADA PARA MARCAR AS CONQUISTAS DOS TRABALHADORES

C

om vistas a não perder os financiamentos
do Banco Mundial, o Ministério do Trabalho publicou em 27 de julho de 1972, as
Portarias 3236 e 3237 (referentes ao Serviço Especializado em Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho que regulamentaram a formação
técnica em segurança e medicina no trabalho).
Esta é a origem histórica da instituição do dia 27
de julho como o Dia Nacional de Prevenção de
Acidente do Trabalho.
O índice elevado de acidentes de trabalho no
final da década de 1960 e início da década de
1970 passou a chamar a atenção dos governantes em razão dos problemas de cunho social e
econômico que acarretavam e, assim, foram fomentadas políticas de prevenção, incluindo a elaboração de legislação sobre o tema.
À época, o Brasil já despontava como um
dos países com maior índice de acidentes de
trabalho, razão pela qual o Banco Mundial cogitou cortes nos financiamentos feitos ao Brasil, caso o quadro de acidentes de trabalho não
fosse revertido, forçando o país a definir uma
política de responsabilidade às empresas e a
criar programas de prevenção de acidentes,
contratar profissionais capacitados, fornecer

infraestrutura adequada do ponto de vista técnico e instruir os trabalhadores quanto às formas de prevenção.
Portanto, uma origem precipuamente econômica e não uma preocupação efetiva com a
saúde, a integridade física e a vida dos trabalhadores, o que não retira a importância da data, ao
contrário, exige que estejamos continuamente
vigilantes para que esta data, que hoje, depois
de muita luta de inúmeras categorias de trabalhadores, já é considerada símbolo da luta dos
brasileiros por melhorias nas condições de saúde
e segurança no trabalho, não retorne às suas origens e perca o seu real significado. É uma oportunidade de voltarmos nossa atenção ao tema e
fazermos uma reflexão sobre como os ambientes
e processos de trabalho podem determinar tanto a saúde quanto os acidentes e o adoecimento
dos trabalhadores, posto que a reflexão conduz à
conscientização e essa conduz às ações efetivas
de prevenção aos acidentes e saúde do trabalho.
Consulte o texto - que analisa a conjuntura, passando pela Reforma Trabalhista, a COVID-19, os
dados divulgados até 2017 - na íntegra: https://
www.sindipetro.org.br/dia-nacional-de-prevencao-de-acidentes-de-trabalho/

A CARACTERIZAÇÃO DA COVID-19 COMO ACIDENTE DE TRABALHO

S

eja diante da inefetividade das medidas
protetivas aos trabalhadores em funções
consideradas essenciais à sociedade, seja
diante do alto poder de contágio, o coronavírus causou no dia 3 de fevereiro um estado
de emergência sanitária no Brasil, que rapidamente, no dia 20 de março, passou a estado
de calamidade. Hoje, números alarmantes de
óbitos continuam sendo registrados, principalmente entre os profissionais da Saúde.
Nem o governo federal - visto que o Brasil
possui um estado centralizador, nem o grupo
de empresários - visto que a maioria prioriza
a economia em detrimento da saúde, tomaram as medidas necessárias para proteger a
saúde e a vida desses trabalhadores.
Conferindo que o acidente de trabalho é
aquele que ocorre pelo exercício do trabalho,
todos os trabalhadores que se contaminarem
pelo coronavírus no ambiente laboral precisam ter o acidente de trabalho reconhecido.
Chama-se atenção ainda para os níveis de
contaminação quando tratar-se de epidemia
e para a ausência de opção para quem exerce
funções essenciais à sociedade.

"

DADOS OMITIDOS
Para poupar sua imagem junto à sociedade, a hierarquia da Petrobrás cruzou os
braços diante da COVID-19, decidiu não
divulgar óbitos e contaminações entre trabalhadores terceirizados e priorizou os planos alinhados exclusivamente aos desejos
dos acionistas, visando o lucro a qualquer
custo, fortificando a subnotificação sobre a
COVID-19 na empresa.

HÁ ÓBITOS POR COVID-19
NA PETROBRÁS
Para contestar a falta de transparência
da empresa, o Sindipetro-RJ chegou a entrar com ação na Justiça para obter os dados, que continuam não sendo entregues de
forma completa, impedindo inclusive a ação
eficaz do Sindicato num momento de grave
pandemia. É urgente a organização e mobilização contra a COVID-19 no ambiente de
trabalho. Pela preservação da vida, já!

Você, trabalhador, é o protagonista do filme "Voltando Bem para Casa", seja também o personagem
principal na promoção de segurança e saúde no
seu ambiente de trabalho. Fortaleça e ajude as CIPAs
e representações dos trabalhadores na promoção de
saúde!!! Todos juntos na prevenção de acidentes!!!"
Eduardo Caetano - Cipista COMPERJ

"

Nesses tempos de pandemia, cuidar do seu amigo
do peito é respeitar o isolamento e usar a máscara."
Pedro Addor - Cipista EDIHB

A CAT DEVE SER EMITIDA SEMPRE

Sem o documento não há como
registrar ou comprovar os acidentes diante do Estado

A EMPRESA TEM ATÉ 1 DIA
ÚTIL APÓS A OCORRÊNCIA.

SE A EMPRESA NÃO
COMUNICAR AO INSS
DEVERÁ PAGAR MULTA

E

xistem diversas implicações e
procedimentos que precisam
ser seguidos caso algum funcionário sofra acidente de trabalho. Para
lidar com esta situação, a Comunicação de Acidente de Trabalho é de
extrema importância para que a vítima tenha a garantia de seus direitos
e para que o governo possa cumprir
com suas responsabilidades de maneira justa.
Após a emissão on line ou em
uma agência do INSS, a CAT passa a
constar imediatamente do banco de
dados do INSS. O documento é usado para medir estatísticas de acidente da Previdência Social. Porém nem
sempre os gestores fazem a emissão,
produzindo uma enorme subnotificação de acidentes no país.

"

A prevenção de acidentes começa com o cuidado pessoal. Façamos
a nossa parte para proteger
a vida de todos."
Cristina - Cipista CENPES

CASO O EMPREGADOR NÃO FAÇA O COMUNICADO O
TRABALHADOR, SEUS DEPENDENTES, O SINDICATO,
O MÉDICO QUE O ASSISTIU OU QUALQUER AUTORIDADE PÚBLICA PODERÁ FAZER O COMUNICADO, OU
SEJA EXPEDIR A CAT.

COVID-19
O Sindipetro-RJ está permanentemente na
luta para que as CATs sejam emitidas. Um exemplo, é atualmente no período de pandemia. Após
receber denúncias e constatar casos de subnotificação, iniciou processos para abertura de CAT
para os trabalhadores que permanecem em trabalho essencial e que contraíram a COVID-19.
Além da formalização do acidente de trabalho, a
CAT garante ao trabalhador a estabilidade de um
ano, com reflexos na Petros e no benefício concedido pelo INSS.
Se você está realizando trabalho presencial e foi afastado por suspeita de COVID-19 ou
testou positivo para a doença, envie um e-mail
para sms@sindipetro.org.br.
Consulte mais informações no (https://www.

sindipetro.org.br/covid-19-sindicato-inicia-abertura-de-cat-para-quem-esta-em-trabalho-presencial/)

"

O Petróleo que não produzimos hoje, poderemos
produzir amanhã. A vida
que perdemos hoje, não poderá retornar amanhã..."
Daniel Campião - Cipista P-76

"

Trabalhador, fortaleça-se.
Juntos somos mais fortes e
podemos cuidar um do outro
e assim termos um ambiente de
trabalho seguro e que promova
a saúde dos trabalhadores."
Hilka - Cipista EDISE

AUMENTO DE POB E ESCALA 21X21 SÃO RISCOS AOS TRABALHADORES
PETROBRÁS EXPÕE A SAÚDE DE PETROLEIROS EM PLATAFORMAS

P

ara cumprir as promessas de lucros aos
acionistas, em plena pandemia, de forma unilateral e sem apresentar qualquer
dado de pesquisa ou estudo sobre o assunto,
a Petrobrás realizou aumento de POB (People on Board) em todas as plataformas, chegando ao número de 140 embarcados! Em
alguns casos, isso significou a ocupação total da plataforma. Portanto, distanciamento,
camarotes com lotação parcial e outras medidas de proteção se tornaram passado na
empresa, enquanto os números oficiais de
COVID-19 no Brasil continuam registrando
mais de mil mortes por dia.
IRRESPONSABILIDADE GIGANTE!
Veja apenas alguns exemplos:
– a falta de transporte da residência para o
local de embarque;
– a lotação inadequada dos helicópteros;
– a adoção de um protocolo equivocado,
condenado inclusive pelo MPT, que permite
aceitar pessoas com IgM positivo se estiverem com IgG também positivo;
– a adoção de critérios questionáveis sobre
contactantes, com objetivo de permitir embarque e manutenção na plataforma mesmo
de pessoas que estiveram em proximidade
de outros trabalhadores;
– a ausência de teste no desembarque (contrariando a recomendação do protocolo
ANVISA).

UMA ESCALA QUE CAUSA ESTAFA
FÍSICA E MENTAL
Além dos gestores da empresa entenderem que não há problema em colocar 140
pessoas em uma plataforma, promovendo
aglomeração e lotando os camarotes, está
mantida a escala de 21 por 21. Essa escala,
que sequer é realizada com um rodízio de
turmas (que seria o razoável, como já solicitado pelo Sindipetro-RJ), faz com que o
trabalhador fique embarcado por mais tempo justamente em um momento delicado de
pandemia. E depois ainda tem o desembarque sem haver testagem. Saiba mais sobre o
assunto no link (https://www.sindipetro.org.
br/petrobras-aumenta-pob-no-meio-da-pandemia-mas-quer-manter-escala-21-x-21/).
TRABALHO EM TURNOS:
O LIMITE DO CORPO E DA MENTE
As condições de trabalho e jornadas de
turnos diante da realidade de uma pandemia
afeta consideravelmente a vida dos trabalhadores da Petrobrás que sofrem com a política
de redução de efetivos mínimos.
O foco do debate é saber como o modelo de trabalho em turno pode afetar a saúde de trabalhadores de uma empresa como
a Petrobrás que possui refinarias, terminais,
plataformas e centros de pesquisa, na atual conjuntura. A pesquisadora do Centro de
Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia
Humana (CESTEH), Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Liliane Teixeira
fala sobre tema em matéria especial sobre o
assunto no link https://sindipetro.org.br/trabalho-

-em-turn…corpo-e-da-mente/

ACIDENTE DOMÉSTICO NO
TELETRABALHO, E AÍ?

C

om a pandemia da COVID-19 grande
parte dos trabalhadores brasileiros estão exercendo suas funções no modelo
de teletrabalho, sendo a Petrobrás um exemplo claro disto. Porém, é fato que poucos estão se preocupando com que pode ocorrer
com esses trabalhadores em casa : acidentes
de trabalho.

É grande o universo de dúvidas relacionadas a esse tema, como, por exemplo,
como ficam os casos de doenças ou acidentes de trabalho? Quem é o responsável pela
situação, o trabalhador ou a empresa? Para
se garantir legalmente, o trabalhador deve
abrir mão da sua privacidade em virtude de
uma vigilância maior da empresa?
TELETRABALHO NA PETROBRÁS
No caso da categoria petroleira que está
em situação de teletrabalho, como a grande maioria da base do Sindipetro-RJ, cabe
salientar que o Sindicato desde de março,
quando do índio da pandemia no Brasil, tem
cobrado à direção da Petrobrás medidas
que garantam condições de trabalho dignas
para seus empregados, que já estão há de
120 dias trabalhando em casa. Sabemos que
existem muitas especificidades que a empre-

sa não releva como a situação das mães de
filhos pequenos, trabalhadores que precisam
cuidar de seus pais idosos, ergonomia e até
mesmo o custo operacional das atividades.
A glamourizacão do teletrabalho não pode
esconder a realidade de quem lida com essa
situação de precariedade. Não se pode comparar as condições de teletrabalho de um
alto executivo "encastellado" na região serrana com as de uma trabalhadora ou trabalhador que tenha que dar atenção aos seus
filhos, aos idosos, cuidar dos afazeres domésticos e dar conta das atividades laborais.
Confira a reportagem completa em https://www.sindipetro.org.br/acidente-domestico-no-teletrabalho-e-ai/

TEMA DO BENZENO E SEUS
RISCOS É ABANDONADO
PELO GOVERNO BOLSONARO

A

través da portaria 972, editada em 21
de agosto de 2019, o governo Bolsonaro deu fim a dezenas de comissões
tripartites, que atuavam para melhorar as
condições de saúde e segurança dos trabalhadores. Dentre essas comissões que
foram extintas está a do Benzeno, muito
importante para os trabalhadores do setor
de petróleo.

“

Esta extinção, assim como de inúmeras outras comissões, representa um retrocesso significativo
nas ações que vinham ocorrendo
no sentido de melhoria das condições de trabalho, e neste caso específico, no controle da exposição
ocupacional ao benzeno” - avalia

a Dra em Ciências, área de concentração
físico-química,Arline Arcuri, pesquisadora
da Fundacentro.
A Comissão Nacional Permanente do
Benzeno (CNPBz) atuava há mais de 20
anos e foi responsável pelo Acordo Nacional do Benzeno, assinado em dezembro de 1995. Hoje nem o site da CNPBz,
que disponibilizava artigos, notícias sobre
a exposição ao benzeno, está mais no ar.
Uma luta de anos em defesa da saúde dos
trabalhadores que foi apagada por um governo que despreza os direitos e o valor da
vida, como pode ser percebido com a pandemia da COVID-19. Confira a reportagem
completa em https://www.sindipetro.org.br/
tema-do-benzeno-e-seus-riscos-e-abandonado-pelo-governo-bolsonaro/

COMPERJ

A PRECÁRIA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DENTRO DO COMPERJ
A PREVENÇÃO É UMA REGRA BÁSICA QUE VEM SENDO DESPREZADA NO COMPLEXO

O

trabalhador deve estar muito atento
no campo de obra. São quase cinco
mil profissionais de distintas origens
e níveis de esclarecimento no COMPERJ
aonde a Petrobrás mantém contratos com
várias empresas. O efetivo do SMS é pequeno e não consegue acompanhar tudo o que
acontece. Essa é a tarefa essencial também
dos cipistas locais da CIPA de empregados
da Petrobrás e de outras CIPAs de empresas
terceirizadas, porque o foco neste caso não
pode ser único, tem que ser no conjunto.
Para isso, realizam-se diálogos de segurança e intervenções durante a atividade com
trabalhadores e gestores, para ampliar e divulgar a cultura de segurança.
As medidas que foram tomadas pelos
gestores a partir de questionamentos de trabalhadores junto aos cipistas não foram satisfatórias e não garantem a segurança de
tantas pessoas trabalhando juntas em plena
pandemia. Os cipistas agiram rapidamente e
atuaram na melhoria dos protocolos de prevenção, na comunicação interna e nas ações
que as empresas deveriam tomar como prevenção, culminando com o limite estipulado
pela Prefeitura de Itaboraí de 30% de trabalhadores atuando no local. Mas, sem respeitar
a importância do isolamento para a preservação de vidas, as empresas contratadas pela
Petrobrás foram em busca do aumento do
efetivo. Em maio, negociaram com a Prefei-

tura de Itaboraí o aumento do percentual de
trabalhadores para 70% e em junho algumas
empresas chegaram a 100%.
Porém, medidas restritivas de lotação em
transporte e no restaurante, realização e testes e a obrigatoriedade de uso de máscara
são ineficazes, porque não são frequentes e
não há fiscalização suficiente para atuar sobre
a quantidade de trabalhadores. Os discursos
do governo federal incentivaram esses trabalhadores a deixar de lado as ações preventivas
mínimas. E tornou-se inevitável a possibilidade
de contágio nas aglomerações de entrada, de
chegada aos canteiros, de uso dos vestiários,
durante o almoço e principalmente na saída do
COMPERJ. Nos canteiros, há laboratórios de
teste e montagens de andaime, por exemplo,
que exigem a passagem de peças ou o uso de
máquinas por 4 pessoas.
Há regras, mas não há fiscalização. A
Petrobrás tem entregado essa responsabilidade para as empresas contratadas e usa
a “Nota Técnica” somente para parte dos
trabalhadores. Mas, estes correspondem
a apenas 20% do efetivo, expondo-os aos
80% que estão sem prevenção. É a total falta de responsabilidade!
O SINDIPETRO-RJ DEFENDE A PARALISAÇÃO
DAS OBRAS, QUE NÃO SÃO ESSENCIAIS,
COM GARANTIA DE EMPREGO E RENDA ATÉ
O FIM DA PANDEMIA.

"

A vida é um dom de Deus, cuide bem
dela, cuide da saúde e trabalhe com
segurança. Nada é tão importante ou
urgente que não possa ser feito com segurança. Por CIPAs independentes com
trabalhadores podendo escolher todos
os seus representantes da forma que
melhor entenderem."
Gabriel - Cipista TABG

"

Estamos sempre buscando melhorias
para toda a força de trabalho e para
isso contamos sempre com a colaboração de todos vocês. Com a participação
dos trabalhadores, a CIPA fica mais forte. Sempre que quiserem, procurem um
membro da CIPA para conversar."
Henrique - Cipista TABG

Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo Henrique,
Gustavo Marun, Natália Russo, Vinícius Camargo | (21)3034-/7307/7337

www.sindipetro.org.br
(21)3034-7300/7326

Edição e Redação: André Lobão (MTb 28.307-RJ) e Rosa Maria Corrêa (MTb 15.814-RJ)
Secretaria: Ronaldo Martins | Designer Gráfica: Adriana Gulias

