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O PORQUÊ DESSA MANIFESTAÇÃO DE HOJE:
O motivo do ato é denunciar as recentes punições que a UO-BS vem prati-

vorecendo o processo de subnotificações de acidentes.

cando contra alguns trabalhadores, com objetivos de intimidar e perseguir

Desta forma, hoje temos que nos recobrir com solidariedade e unidade

a luta sindical, ainda mais por estarmos também em período de negociação

para reverter as punições e dar o recado que não aceitaremos intimidações

do acordo coletivo da categoria. Uma das punições foi contra uma manifes-

nesta campanha do acordo coletivo.

tação sindical na porta da refinaria de Cubatão em defesa da Universidade
Pública, contra a venda das refinarias e contra a Reforma da Previdência. A

- Pelo fim e Pela reversão das Punições!

punição apresenta algumas arbitrariedades da empresa e tem o objetivo de

- Contra a política antissindical da Petrobrás!

intimidar a luta sindical. Uma outra punição injusta foi relacionada à polí-

- Contra o assédio moral e sexual, que tornou uma prática

tica de insegurança que a UO-BS vem praticando, que para alcançar suas

institucionalizada, e a política punitivista de segurança!

metas, adotam um método coercitivo e punitivo na prevenção de acidentes

- Contra a venda das refinarias brasileiras!

em auditorias comportamentais dos gerentes em áreas administrativas, fa-

- Nenhum Direito a Menos!

MEXEU COM O MEU COMPANHEIRO,

MEXEU COMIGO!
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UO-BS pratica a coerção, o capacitismo e o
punitivismo como política de insegurança
O acidente de trabalho é um evento mul-

se acidentar, você quebra a corrente”.

ticausal e sua prevenção deve ser realiza-

Para coibir acidentes, a prática compor-

da através de uma perspectiva sistêmica

tamentalista de segurança tende a impor

e organizacional para que ações efetivas

uma cultura baseada em regras associadas

sejam tomadas. No entanto, a Petrobrás

à sistemas de consequência para punir e

tem enraizada na sua cultura de segurança

demitir quem não as cumprir. O Edisa tem

conferir maior peso nas causas imediatas

em seu histórico casos onde trabalhadores

e no fator humano e menor peso na orga-

terceirizados que se envolveram em aci-

nização e nas relações sociais do trabalho

dentes foram demitidos depois de alguns

em suas análises e ações de segurança.

meses do evento. Isso também acontece

Desta forma, de forma tendenciosa, dis-

para trabalhadores que denunciam algum

semina largamente a falta de atenção, a

tipo de assédio ou que apresentam suas

baixa percepção de risco e a indisciplina
operacional como causas dos acidentes.
Hoje no Edisa, o que vem sendo praticada como política de segurança é uma das
alternativas mais atrasadas nos estudos
de prevenção de acidentes, onde o método educativo da prevenção abre lugar
ao método “militarizado” que se orienta por regras (não de ouro, mas de álibi),
metas (a qualquer custo e mantidas por
subnotificações) e controle por punições.
Os gestores propagam ainda que estamos
hoje numa classificação reativa para, assim, avançarmos em direção à proativa e
chegarmos na interdependência, ou seja,
buscam atingir a situação onde os trabalhadores são os que tem de cuidar um dos
outros; como se estivessem ali por conta
própria e que os eventos gerados por conta de comportamento inseguro não existisse mais a relação do trabalho. O programa

O efeito imediato desta política
de insegurança é a subnotificação
dos acidentes pelos próprios trabalhadores, que não querem seu nome
exposto nos slides de apresentação
que rodarão todas as salas do Edisa
e que no slide seguinte ainda estará
o gráfico do TAR (taxa de acidentes
registráveis) e as respectivas metas.
A Empresa não faz campanha contra
as subnotificações, pois a própria
empresa também subnotifica acidentes assim a situação se torna duplamente cômoda.

críticas aos processos impostos.
Uma outra ferramenta utilizada que é
base do discurso de segurança disseminado, onde o acidentado agiu de forma
insegura para se acidentar e logo imprime
suas causas padrões: baixa percepção de
risco, indisciplina operacional e não cumprimento aos padrões. Mesmo com tantas
regras, com tantos avisos de seus supervisores para não se acidentar, mesmo assim,
o trabalhador “consegue” se acidentar. Em
muitas reuniões, os gerentes vem apresentando aos trabalhadores vídeos no estilo
de “vídeo-cassetadas” como uma forma
descontraída de campanha de prevenção,

amigo do peito se insere nesta perceptiva,
dizem que os trabalhadores não precisam
de babá para suas atividades, e a cada troca de crachás se renova o recado da empresa: “estou avisando novamente, depois

mas no fundo querem que predomine a
idiotificação dos acidentes. A desqualificação moral e cognitiva é utilizada como
prevenção, ao ponto de termos campanha
como apresentada na figura no box.

não fale que eu não te avisei”, ou “se você

A prática antisindical da empresa
é também contra a
saúde e segurança
O alinhamento da Petrobás com os
ataques que o atual governo vem realizando sobre a sociedade é evidente.
O governo com objetivo de enfraquecer
os sindicatos assina uma medida que
altera a forma de repasse das mensalidades sindicais dos trabalhadores
ao sindicato. A empresa em um dos
ataques que foram divulgadas agora
no início da campanha do ACT 2019,
se propõem em cortar o custeamento
das liberações sindicais, a falsa economia propagandeada pela empresa
esconde as consequências diretas na
questões de SMS: se o sindicato é uma
das entidades que contribuem historicamente por cobranças no avanço de
melhorias das condições de trabalho,
querer comprometer a atuação dos dirigentes sindicais é comprometer a luta
por segurança. Punir trabalhadores em
manifestações sindicais, durante a negociação deste ACT, é querer intimidar
e coibir a luta de todos trabalhadores.
O atual governo e a atual gestão da Petrobrás trazem um maior requinte de
selvageria e insensatez na velha prática
antissindical da empresa. Desde o governo Temer, muitas medidas inconstitucionais vem atacando a saúde e a segurança do trabalhador, alguma delas
até foram revertidas pelo STF como a
questão de permitir grávida em áreas
insalubres, e agora o governo já declarou que pretende reduzir as Normas
Regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho.Entre 2012 e 2018 já
morreram 16 mil vítimas de acidentes
de trabalho no Brasil, e sem as NR`s é

Umas das ações que os gerentes vem fazendo na área admi-

assemelhando-se a uma abordagem policial que traz consigo

nistrativa são as auditorias comportamentais. Os gerentes ou

todas as opressões (raciais inclusive). Cenas observadas são

coordenadores ficam com a missão de identificar trabalhado-

dignas de uma política atrapalhada de prevenção: gerentes

res praticando desvios como falar no celular andando, ou usar

fazendo “pega-pega” atrás de trabalhador no celular e pior,

a escada sem usar corrimão e devem abordá-las imediatamen-

ainda adotam abordagens arrogantes, vexatórias e até mesmo

te. Nestas abordagens tem de tudo, algumas mais coercitivas,

opressivas.

abrir caminho para mais mortes.
O sindicato junto com os trabalhadores vão usar sua melhor arma contra as
punições e para defender a saúde e a
segurança: a luta com unidade e solidariedade.

