


CONHEÇA O SITE DA BANCADA DOS 
TRABALHADORES NA CNPBZ

PRIVATIZAÇÕES AUMENTAM RISCO 
DE ACIDENTES E DOENÇAS

Com o objetivo de divulgar suas 
atividades, debater os efeitos do 
benzeno para a saúde dos trabalha-
dores e disponibulizar pesquisas e 
análises para subsidiar a atividade 
sindical na área de saúde, a Banca-
da dos Trabalhadores da Comissão 
Nacional Permanente do Benzeno 
mantém uma página na internet.

“A página é colaborativa, os sindi-
catos e dirigentes podem participar 
enviando matérias, artigos etc.”, ex-
plica Auzélio Alves, diretor do Sindi-
petro Unificado de São Paulo. O en-
dereço do site é www.cnpb.com.br. 

Muitos são os efeitos perversos das 
políticas golpistas que estão sendo imple-
mentadas no país. Neste pacote de mal-
dades encontram-se as privatizações de 
importantes empresas brasileiras, como 
a Eletrobrás e a Petrobrás, maior compa-
nhia brasileira, que vem sendo vendida 
“aos lotes” por meio da chamada política 
de desinvestimento de Pedro Parente, 
presidente da Petrobrás e da Bolsa de 
Valores de São Paulo ao mesmo tempo. 
É rato tomando conta de queijo.

Para baixar os preços dessas compa-
nhias, os golpistas e seus lacaios usam 
um velho e conhecido expediente, o de 
sucatear a empresa que será doada ao 
capital privado. Para isso, cortam contra-
tos de manutenção, eliminam postos de 
trabalho, compram materiais de segunda 
linha e uma série de outras ações, que ao 

final, impactam diretamente na segurança 
e na saúde dos trabalhadores.

Com menor manutenção, o risco de 
acidente aumenta; nos últimos meses já  
ocorreram diversos casos de vazamento 
envolvendo produtos químicos no Siste-
ma Petrobrás. O corte de mão de obra 
também impacta significativamente, pois 
quem fica, tem que se desdobrar para 
tentar cumprir o processo de produção. 
Mais trabalho, menos pessoas = maior 
risco de acidente, mais estresse, menor 
concentração e mais perigo.

“A luta contra a privatização da Petro-
brás não é uma luta genérica, que as 
pessoas têm dificuldade de ver os efeitos, 
cada petroleiro sente na pele como a situ-
ação piorou muito desde o golpe, a atual 
direção da empresa é comprometida com 
o capital privado e para cumprir seu com-
promisso com os financiadores do golpe 
e entregar nosso patrimônio colocam em 
risco a saúde de todos”, adverte o coor-
denador da Regional Mauá do Sindipetro 
Unificado, Juliano Deptula.

Petroleiro, petroleira, não perca sua 
saúde e sua vida. Lutar contra o desmon-
te da Petrobrás é lutar por seus direitos, 
principalmente o de ir e voltar com segu-
rança do trabalho e não ser contaminado 
porque um entreguista resolveu cortar 
custos para facilitar a venda da empresa.


