
28 DE ABRIL

DIA DE LUTA EM 
DEFESA DA VIDA

Em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho 

Por ano, no mundo, 313 milhões de trabalha-
dores sofrem acidentes de trabalho. A cada 
15 segundos, 115 trabalhadores sofrem um 

acidente laboral. De cada 10 trabalhadores que 
morrem, sete são terceirizados.  

Mais de 321 mil pessoas morrem a cada 
ano como consequência de acidentes no traba-
lho. Cerca de 160 milhões de pessoas sofrem de 
doenças não letais relacionadas com o trabalho. 
É preciso alertar os trabalhadores sobre esses 
números alarmantes e  convocá-los para a luta.

No Brasil, a crise política e econômica só apro-
fundarão esse quadro caótico com trabalhadores mais 
explorados e, como consequência, mais doentes. 

 Como exemplo dessa exploração cita-
mos um caso recente. Em Mariana (MG), no 
rompimento da Barragem de Fundão, 16 tra-
balhadores morreram, destes, 12 eram tercei-
rizados. Não foi acidente foi um crime ambien-
tal sem precedentes. 

Dois trabalhadores terceirizados morreram e 
outros três ficaram feridos na explosão de uma cal-
deira da cervejaria Heineken, em janeiro deste ano.  

O excesso de jornada e o ritmo acelerado 
de produção na Heineken já haviam sido de-
nunciados pelo Sindicato dos Trabalhadores 
da Alimentação ao Ministério Público do Tra-
balho.   Além disso, a cervejaria vem reestrutu-
rando a produção e demitindo trabalhadores. 
Atualmente, a Heineken conta com 400 fun-
cionários divididos em três turnos.  

O desemprego é outro reflexo dessa ex-
ploração. Os primeiros que serão jogados na 
rua serão os lesionados, estáveis por acidente 
e doenças do trabalho. 

Diante desta situação inadmissível é im-
portante que os nossos sindicatos reflitam 
esta realidade. O Setorial de Saúde do Traba-
lhador orienta a todas as entidades que bus-
quem nesta data refletir e socializar esta triste 
situação para assim combatê-la. 

Pelas vítimas dos acidentes de trabalho 
pelos doentes do trabalho, pela luta em defesa 
da vida nesse dia 28 de abril leve a discussão 
para a base. Não vamos permitir mais mortes 
de trabalhadores nas mãos dos patrões.



Carta de Divinópolis (MG)
Em defesa da saúde e da vida dos trabalhadores e trabalhadoras

 Reunimos mais de 200 delegados, vindos de 11 estados da federação, de 57 sindicatos,  oposições e mo-
vimentos. Durante três dias debatemos os graves problemas enfrentados pelos trabalhadores e trabalhadoras 
nos locais de trabalho. Milhares de acidentes vitimam companheiros e companheiras todos os dias. Mortes no 
trabalho crescem, apesar de todo avanço tecnológico. O ritmo alucinado de trabalho lesiona cada vez mais os 
trabalhadores. O  assédio moral cresce  e leva ao desespero milhares de companheiros. Nesse momento de cri-
se, os patrões e os governos aumentam ainda mais a exploração sobre o nosso trabalho. Cada vez mais pensam 
no seus lucros e desprezam nossas vidas.

 O governo Dilma, que deu tantos incentivos fiscais às empresas e aos patrões, não toma medida alguma 
para amenizar o sofrimento dos trabalhadores, ao contrário, desmonta os organismos de fiscalização dos aci-
dentes e da saúde dos trabalhadores, para economizar dinheiro e pagar a dívida aos banqueiros.

 Entendemos que vivemos uma verdadeira guerra contra os trabalhadores. Nos matam e nos mutilam. O 
trabalho, que é um meio de vida, está se transformando em um meio de morte.

 Defendemos a saúde pública e gratuita como um direito de todos e uma obrigação do Estado.
 Para enfrentar essa situação é preciso um esforço de toda a Central. Não é possível mudar esse quadro se 

não fizermos um enfrentamento global ao Capital, esse sistema capitalista que só visa o lucro, não tem nenhu-
ma preocupação com a vida dos trabalhadores e precisa ser derrotado.

 É com esse horizonte, de que é preciso transformar a sociedade e construir uma outra, sem exploração e so-
cialista, que vamos enfrentar os patrões e os governos e defender a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras.

 A exploração, a opressão, o assédio acontecem fundamentalmente nos locais de trabalho, por isso, é mui-
to importante que consigamos aumentar a organização da base, as cipas, as comissões de fábrica, os delegados 
sindicais, os coletivos de saúde, que podem e devem ser um instrumento de organização em defesa da saúde 
e da segurança dos trabalhadores.

 Saímos desse encontro mais preparados, com mais ferramentas para enfrentar essa guerra. Vamos fazer, 
em 28 de abril – Dia Internacional em Memória às  Vítimas de Acidentes de Trabalho  – um dia de luta, com 
assembleias, debates, paralisações e mostrar toda nossa indignação.

 Vamos levar a discussão desse encontro para as bases, fortalecer nosso setorial e ganhar o conjunto da 
central para essa batalha.

 Vamos levar o nosso grito: chega de morte e de acidentes no trabalho, a nossa vida está acima do lucro. 
Mãos à obra, essa guerra nós não vamos perder!

Divinópolis, 28 de fevereiro de 2016

Manifesto político em defesa 
da saúde e da vida dos 
trabalhadores e trabalhadoras
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