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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!

SMS = A antessala
do inferno

Gerência e supervisão
local agravam SMS

As qualidades acima
mencionadas não são encon-
tradas nas lojas dos
shoppings, por mais sofisti-
cados que possam ser. Es-
tas qualidades fazem parte
do caráter das pessoas que
vivem suas vidas de forma li-
vre e plena, pessoas que
exercem seus direitos e cum-
prem seus deveres, lutam e
escrevem a história de suas
próprias vidas.

Olha: a situação na
área da Revap está muito
feia! E a direção do Sindica-
to dos Petroleiros de São
José dos Campos vem às
claras e de forma sucinta dar
um basta nisto tudo. Vamos
levantar o tapete e de uma
vez expor todas as mazelas
e identificar quem vendeu a
alma e submeteu-se de vez
ao Capital. Não dá para con-
tinuar mascarando uma situ-
ação insustentável já há mui-
to tempo.

Este setor que deveria
em última e primeira instân-
cia criar, propiciar, facilitar um
ambiente de trabalho seguro,
saudável e, acima de tudo,
harmonioso, transformou-se

em um verdadeiro inferno
para todos aqueles que vêm
para a área vender sua força
de trabalho e continuam sen-
do seres autônomos, inde-
pendentes e solidários.

Realmente chega, bas-
ta! Com que embasamento
um supervisor da área de se-
gurança industrial, com talvez
formação nesta área, tem ou
se dá o direito de questionar
diariamente, o afastamento
por decisão “médica” de
qualquer atividade de um tra-
balhador deste setor. Isto não
é só assédio, é tortura nazi-
facista! Este campo de con-
centração que se tornou o
setor de insegurança indus-
trial chega às raias da loucu-
ra. Oh setor médico, cadê a
saúde ocupacional? É res-
ponsabilidade vossa prote-
ger todo e qualquer trabalha-
dor!

Olha cidadão, caso
aconteça qualquer desatino,
podem ter certeza: a direção
deste Sindicato cobrará na
justiça a cada um individual-
mente, pois em reunião com
o RH Corporativo, no Edise,
a gerência desta

multinacional foi direta: não é
política da Petrobrás, isto é
problema da Revap.

Portanto, meus caros,
os senhores terão visita em
breve, pois os desmandos na
área acidentária com falsifi-
cação de acidentes sem
afastamentos e o perambular
pela refinaria de trabalhado-
res em atividade compatível
com a condição física dele no
momento para zerar o núme-
ro de acidentes com afasta-
mento estão com os dias con-
tados, podem ter certeza! E
a todos vocês que há muito
venderam sua liberdade de
seres humanos em troca de
cargos de supervisores, ge-
rentes, bate paus, capitães
do mato, feitores, enfim, sub
do sub, podem ter certeza, a
direção deste Sindicato es-
pera realmente que o valor re-
cebido pela venda efetuada
seja suficiente para fazer
frente aos gastos que os se-
nhores terão individualmente
por todo o dano que têm cau-
sado aos nossos trabalhado-
res.

Vamos meter a mão no
vosso bolso, individualmente
cobrá-los por perdas, danos,
assédio moral e imoral, por-
que é praticado por outro tra-
balhador sem consciência da



R$ 90 milhões! Saíram de onde? De onde vieram?
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Maluf faz escola no PT

A verdade desmascara
os oportunistas!

ATENÇÃO:

Nós vamos ao Ministé-
rio Público Federal, ao Tribu-
nal de Contas da União e aon-
de mais seja preciso para
que a pergunta acima seja
respondida, pois se trata de
dinheiro público, dinheiro do
povo brasileiro.

Qual o critério usado
para eleger os produtivos em
meio à categoria? Qual a pro-
cedência destes R$ 90 mi-
lhões? Por que esse bônus
suspeito justamente agora
que vamos para uma disputa
eleitoral do cargo maior da
nação e que pode levar a mu-
dança de guarda? O tal bônus
é aumento informal da PLR,
suborno ou outro tipo de desvio?

Tristemente parafrase-
ando Paulo Maluf, o deputa-
do estadual Carlinhos de
Almeida (PT) comentou no
jornal O Vale, de 5 de agosto,
as irregularidades apontadas
pelo TCU (Tribunal de Contas
da União) nas obras de mo-
dernização da REVAP.

Ele diz: “O TCU está
cumprindo o seu papel de fis-
calizar, mas nós não pode-

mos nos esquecer da impor-
tância destas obras para o
Brasil e da competência e
seriedade dos funcionários
da REVAP”.

Caro errôneo deputado
Carlinhos, os trabalhadores
da REVAP realmente são
competentes, sérios e, acima
de tudo, honestos. Porém,
não nos misture às figuras
que transitam pelas salas es-
curas e a todo o lodo das ne-
gociações e negociatas em
que o superfaturamento, a dis-
pensa de licitação, a
contratação com contratos de
gavetas e aditivos são moe-
da de troca, como acontece
na REVAP, em todo o siste-
ma Petrobrás, e não é de
hoje.

Não nos misture! Nós
não nadamos nestes mares
em que navegam todos aque-
les, principalmente partidos e
políticos, que se matam para
conseguir cargos, lotear esta-
tais ou empresas de econo-
mia mista, como a Petrobrás,
para dar fins indevidos aos

recursos de que dispõem.
Que fique claro: a impor-

tância da obra é legítima, mas
tudo tem que ser às claras e
com transparência, como co-
bra e manda o TCU. Nós não
aceitamos o paradigma Pau-
lo Maluf (rouba, mas faz). Ago-
ra entendemos porque da mu-
dança tão drástica na ética
petista que, hoje, tem como
grande líder o deputado cas-
sado José Dirceu, o maior
lobista em atividade em
Brasília.

É lamentavelmente tris-
te! Porém, uma dura realida-
de que temos a deixar às cla-
ras é que se apurem todos os
fatos, pois temos informação
de serviços entregues incom-
pletos e que o risco acaba
sendo repassado para nossos
trabalhadores.

A festança do boi come-
çou na REVAP neste fim de
ano, final de mandato!

sua real condição, mas traba-
lhador ainda o é e morrerá tra-
balhador queira ou não, pois
para o Capital os senhores no
fundo são apenas mais um
número da exploração Capi-

talista. Nós detemos em nós
todo o conhecimento, a
tecnologia e avanço científico
de que desfruta a humanida-
de e continuaremos aqui lu-
tando e avançando com a

imensa Classe Trabalhadora,
enquanto vocês desaparece-
rão em meio da mera fumaça
como neblina que se esvai ao
nascer do Sol para um novo
dia. Bom dia, Vietnã!

Trabalhadores da
Qualito estão sem avaliação
ambiental referente ao
Benzeno nos anos de 2008
e 2009. O Sindicato exige
explicações da REVAP.


