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

V Congresso Nacional da FNP
Sindipetro-SJC sediará discussões da categoria

Campanha Salarial 2011

3º Congresso da FNP, em 2009, no Sindipetro-SJC

A FNP (Federação Nacional
dos Petroleiros) vai realizar o V
Congresso no Sindipetro-SJC
nos dias 19, 20 e 21 de agosto.
Antecedendo o Congresso, no dia
18, haverá encontro do jurídico da
FNP. Os delegados por parte de
São José dos Campos serão os
mesmos que participaram do
Congresso Estadual da FNP, que
ocorreu em julho, no Sindipetro-LP.

Contudo, o evento é aberto
a todos os trabalhadores e
trabalhadoras da base. Haverá
palestras sobre situação
econômica do Brasil, doenças do
trabalho na indústria do petróleo,
recursos energéticos no Brasil e
atual marco regulatório e plenária

sobre Petros. Os
d e m a i s
c o m p a n h e i r o s
podem e devem
participar como
observadores. O
Congresso da FNP é
um momento de
discussão, debates
de ideias e
propostas de luta
para a categoria.

O evento vai
reunir petroleiros da
ativa e aposentados das bases da
FNP e tirar resoluções para a
Campanha Salarial 2011. A nossa
data-base é 1º de setembro e este
será mais um momento de embate

com a empresa em que os
trabalhadores terão que se unir e
mobilizar.

Participe! Informações na
secretaria do Sindipetro-SJC.

A nossa campanha salarial
se aproxima e por isso é hora de
impulsionar as discussões sobre
a nossa pauta de reivindicações
e formas de luta. A Campanha
Salarial da categoria é o momento
em que mais lutamos por
bandeiras históricas do
movimento petroleiro, como:
AMS, SMS, mais contratações no
sistema Petrobras, aposentadoria
especial, melhores condições de
trabalho, Petros com benefício
definido para todos, fim das
punições, assédio moral e
perseguições etc.

Fora esses itens históricos
de reivindicação, as discussões
também vão incluir, revisão do

PCAC, aumento
real compatível com
o crescimento da
empresa e do setor
e valorização
profissional, já que
o petroleiro é
aquele que tornou a
empresa a
p o d e r o s a
multinacional e
“menina dos olhos” do mercado que
ela é hoje.

Após a formulação da
pauta, a FNP encaminhará o
documento para a base. É
importante que cada trabalhador
conheça e defenda a nossa pauta,
já que esta luta é de cada um de

nós. E vamos nos preparando
para as mobilizações. Só a luta
trás conquistas! Precisamos
estarmos todos juntos, todos da
nossa base e todas as bases. Se
não nos unirmos, imaginem os
ataques e as perdas que vão nos
impor.
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O processo de mobilização da
categoria petroleira a nível nacional
por reivindicações globais ou
processos específicos em alguma
unidade do Sistema Petrobras deve
ter sempre como parâmetro o
esclarecimento dos trabalhadores e
a deliberação soberana dos mesmos
em assembleia, sempre!

Este é o espírito de luta que
move a base de São José dos
Campos, que, sem dúvida, apesar de
menor em termos de tamanho, é
também combativa no país. É a luta
que comprova isso. A base de São
José dos Campos conquistou uma
vitória importante para toda a categoria
na última Campanha Salarial.
Mobilizada sozinha, esta pequena e
combativa base garantiu o parágrafo
único na cláusula 50, que, em caso
de acidente ou morte, o trabalhador
deixa de ter carência de 10 anos na
AMS.

Parabéns aos valorosos
trabalhadores e trabalhadoras de São
José dos Campos que deram um
exemplo taxativo do que é espírito de
luta e compromisso com a classe
trabalhadora, pois em
nenhum momento
abrimos mão de que
a conquista fosse
vitória de todo e
qualquer petroleiro.

É este espírito
de luta e
combatividade de
classe trabalhadora
que também motiva a
mobilização desta
base desde 22 de
março por melhores
condições de
trabalho e por número
mínimo de empregados
suficientes para operar a unidade com
segurança. Em nenhum momento
esta pequena e combativa base se
abdicou de lutar contra a gigante
Petrobras, mesmo estando
desamparada pelo apoio que poderia
receber de várias esferas, já que boa
parte das reivindicações cobradas na

Revap são as mesmas de outras
bases. Atrasos de turno, cortes de
rendição, descontos em folha. Tudo
isso para lutar pelo direito de cada
trabalhador se sentir seguro no
ambiente de trabalho.

O importante frisar é que cada
movimento deste operado nesta
refinaria não é imposto de cima pra
baixo, o que ocorre deliberadamente
por aí afora. Na Revap, trabalhador é
quem decide e se mobiliza; a direção,
luta junto! Não é prática corrente neste
Sindicato protelar votação,
descumprir deliberação da base,
adequar as votações a interesses
partidários, pessoais ou outros! Cabe
aos trabalhadores ditarem as regras
do jogo e fiscalizarem os agentes em
campo! É certo que esta democracia
operária não atende a interesses
contrários ao do TRABALHADOR
PETROLEIRO! Contudo, cabe ainda
assim respeitar! Na luta de classes,
questionado é a patronal, o governo e
seus agentes! Já os trabalhadores
são os agentes de transformação e
soberanos em sua decisão!

E assim são os trabalhadores
da Revap: soberanos na
decisão e no apoio à luta de

qualquer outro trabalhador. Assim, o
Sindipetro-SJC participa de
discussões e movimentos conjuntos
com trabalhadores químicos, do setor
de transporte urbano e cargas,
médicos, servidores municipais, do
setor de alimentação, metalúrgicos,
ambientalistas e movimentos

populares por habitação. Toda é
qualquer luta da classe trabalhadora
é luta nossa!

Desta forma, não cabe
questionamento aos
encaminhamentos da direção
outorgada por esta base ou a própria
deliberação dos mesmos em
assembleia, como vem ocorrendo em
função da aprovação da última
proposta de PLR da empresa.

É de amplo conhecimento,
apesar das intenções obscuras ditas
em contrário, que a base de São José
dos Campos não está contente com
o montante da PLR apresentado,
assim como não está contente com
inúmeras outras questões.
Entretanto, foi decisão dos
trabalhadores livres, sem
direcionamentos pessoais,
partidários, governistas ou jogos de
cena conhecidos, assinar o acordo.
Também é decisão desta base
manter as mobilizações, que em
nenhum momento foram encerradas,
por número mínimo de trabalhadores
adequado e outros pontos. E quem
ousar lutar desta mesma luta será
muito bem-vindo.

Reconhecidamente também é
a dificuldade política atual em
agrupar bandeiras e fortalecer
movimentos, já que, muitas vezes,
dentro dos próprios campos de
atuação, existem interesses
contrários ao do conjunto.

Não é do interesse da base de
São José dos Campos atender a
interesses outros que não a luta da
categoria! Tudo o mais é
dispensável, incluindo bravatas de
direções governistas, partidárias,
burocráticas ou desconexas com
a luta na porta da refinaria ou
ataques desbaratados que só

apostam na desunião! Divisão só
interessa à patronal!

Na esperança de realmente
agrupar a luta da classe trabalhadora
e petroleira, a base de São José dos
Campos e a direção deste Sindicato
seguem na luta, somando com quem
vier a somar!

Na Revap, só trabalhadores
definem formas e rumos da luta!
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PLR 2010
Após encerrarmos a

discussão da PLR, outras bases
mantiveram a luta, o que é
decisão soberana de cada base.

Não houve mobilizações
conjuntas e espírito de união da
categoria desde o início da
discussão de PLR, o que fragiliza
o movimento e levou a aprovação
da 2º proposta em São José.

O importante é que não
deva faltar disposição de luta
para os companheiros de São
José, a exemplo das
mobilizações desde março.

O Sindipetro-SJC quer
ampliação no raio de transporte
para os trabalhadores da Revap.
O Sindicato não tem objeções na
ampliação já proposta pela
empresa, que alcança até
Guaratinguetá. Vale lembrar que
há trabalhadores que moram em
outras direções, como: Mogi das
Cruzes, Paraibuna e outros.

A empresa diz que só
estende o transporte até Guará se
o Sindicato tirar o processo da
justiça que visa dirimir as dúvidas
sobre a lei 5811/72, que determina

que as empresas da  área do
petróleo têm que conceder
transporte a seus trabalhadores.

Há duas situações aí: uma
é a proposta da empresa em
estender o transporte na direção
do fundo do Vale; a outra, é o
direito de qualquer trabalhador vir
a morar em qualquer outra região,
estando enquadrado no raio que
for definido.

Empresas de porte menor
como a Embraer e a GM têm
transporte para os trabalhadores
até Cruzeiro.

EXTENSÃO DO TRANSPORTE

O governo Dilma já tem mais
uma data marcada para a entrega
do patrimônio nacional: 12 de
setembro. É neste dia que o
governo pretende realizar a 11º
rodada de licitações do petróleo e
gás que pertencem ao povo
brasileiro. FHC abriu as portas para
as raposas internacionais e
nacionais meterem as mãos no
patrimônio brasileiro e depois o
governo petista e aliados
mantiveram a mesma política. E
tudo por meio da ANP (Agência
Nacional para a entrega do
Petróleo).

Abaixo os leilões do petróleo
O leilão pode ser adiado

conforme os interesses da
direção da empresa e do
governo. Já os interesses do
nosso povo foi engolido pelo
mercado com a ajuda de FHC
e aliados e agora do governo do
PT e aliados.

A FNP convoca os
trabalhadores para se
levantarem contra os leilões.
Vamos mais um vez partir para
a luta, tomar as ruas, organizar
abaixo-assinados, denunciar e
impedir a entrega do patrimônio
nacional para o mercado privado

explorar e vender para o povo a
preço de ouro.

De 16 a 29 de setembro
ocorrerão eleições para os
Conselhos Deliberativos e Fiscal
da Petros. Os candidatos do
CDPP (Comitê em Defesa dos
Participantes da Petros) foram
escolhidos em reunião no
Sindipetro-RJ com
representantes das seguintes
entidades: AMBEP, APAPE,
AEPET, Associações filiadas a
FENASPE, os Sindipetros da
FNP de Alagoas e Sergipe; Pará/

Amazonas/Maranhão/Amapá;
Litoral Paulista; São José dos
Campos; Sindipetro-RJ e do setor
minoritário do SRQP da Bahia.

O lema da nossa campanha
será “A PETROS É NOSSA!”

Vamos lutar elegendo todos
os representantes do Conselho
Fiscal e Deliberativo do nosso
Fundo de Pensão para impedir a
Petrobras, a direção da Petros e a
FUP de avançarem contra os 127
mil participantes da Petros.

Os candidatos do CDPP
são: Paulo Brandão e Fernando
Siqueira para a vaga de
assistidos ao Conselho
Deliberativo;

Clarckson Messias e Marcos
André para a outra vaga do
Conselho Deliberativo;

 Epaminondas Mendes e
Emídio Rebelo Filho para a vaga
de assistidos ao Conselho Fiscal.

Vem aí as eleições da Petros
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Na sala de reunião de uma
multinacional, o diretor nervoso fala
com sua equipe de gestores. Agita
as mãos, mostra gráficos e olhando
nos olhos de cada um ameaça:
 “ninguém é insubstituível”!

A frase parece ecoar nas
paredes em meio ao silêncio. Os
gestores se entreolham, alguns
abaixam a cabeça. Ninguém ousa
falar nada. De repente, um braço se
levanta e o diretor se
prepara para triturar
o atrevido:

- Alguma
pergunta?
- Tenho sim.
E Beethoven?
- Como? - o encara
o diretor.
- O senhor disse que
ninguém é
insubstituível e quem substituiu
Beethoven? Silêncio...

O funcionário fala então:
- As empresas falam em descobrir
talentos, reter talentos, mas, no
fundo continuam achando que os
profissionais são peças dentro da
organização e que, quando sai um,
é só encontrar outro para por no
lugar. Então, pergunto: quem
substituiu Beethoven? Tom Jobim?
Ayrton Senna? Ghandi? Frank
Sinatra? Garrincha? Santos
Dumont? Monteiro Lobato? Elvis
Presley? Os Beatles? Jorge
Amado? Pelé? Paul Newman?
Tiger Woods? Albert Einstein?
Picasso? Zico?

O rapaz continuou:
- Todos esses talentos marcaram a
história fazendo o que gostam e o
que sabem fazer bem, ou seja,

fizeram seu talento brilhar. Portanto,
mostraram que são sim,
insubstituíveis. Que cada ser
humano tem sua contribuição a dar
e seu talento direcionado para
alguma coisa. Não estaria na hora
dos líderes das organizações
reverem seus conceitos e
começarem a pensar em como
desenvolver o talento da sua equipe,
em focar no brilho de seus pontos

fortes e não utilizar
energia em reparar

seus ‘erros ou
deficiências’?

Nova pausa e
prosseguiu:
- Acredito que
ninguém se
lembra e nem

quer saber se
BEETHOVEN

ERA SURDO, se
PICASSO ERA INSTÁVEL,
CAYMMI PREGUIÇOSO,
KENNEDY EGOCÊNTRICO,
ELVIS PARANÓICO... O que
queremos é sentir o prazer
produzido pelas sinfonias, obras de
arte, discursos memoráveis e
melodias inesquecíveis, resultado
de seus talentos. Mas cabe aos
líderes de uma organização mudar
o olhar sobre a equipe e voltar seus
esforços, em descobrir os
PONTOS FORTES DE CADA
MEMBRO. Fazer brilhar o talento de
cada um em prol do sucesso de seu
projeto.

- Se um gerente ou coordenador,
ainda está focado em ‘melhorar as
fraquezas’ de sua equipe, corre o
risco de ser aquele tipo de ‘técnico
de futebol’, que barraria o
Garrincha por ter as pernas tortas;
ou Albert Einstein por ter notas
baixas na escola; ou Beethoven por

ser surdo. E na gestão dele o
mundo teria PERDIDO todos esses
talentos.

Olhou a sua a volta e reparou
que o Diretor, olhava para baixo
pensativo.

O funcionário continuou:
- Seguindo este raciocínio, caso
pudessem mudar o curso natural, os
rios seriam retos não haveria
montanha, nem lagoas nem
cavernas, nem homens nem
mulheres, nem sexo, nem chefes
nem subordinados... Apenas
peças... E nunca me esqueço de
quando o Zacarias dos Trapalhões
que ‘foi pra outras moradas’. Ao
iniciar o programa seguinte, o Dedé
entrou em cena e falou mais ou
menos assim:”Estamos todos
muito tristes com a ‘partida’ de
nosso irmão Zacarias... e hoje,
para substituí-lo,
chamamos:..NINGUÉM...Pois
nosso Zaca é insubstituível.” -
concluiu, o rapaz e o silêncio foi
total.

PORTANTO, NUNCA
ESQUEÇA: VOCÊ É UM
TALENTO ÚNICO! COM TODA
CERTEZA NINGUÉM TE
SUBSTITUIRÁ!

”Sou um só, mas ainda
assim sou um. Não posso fazer
tudo..., mas posso fazer alguma
coisa. Por não poder fazer tudo,
não me recusarei a fazer o pouco
que posso.”

”NO MUNDO SEMPRE
EXISTIRÃO PESSOAS QUE VÃO
TE AMAR PELO QUE VOCÊ É E
OUTRAS QUE VÃO TE ODIAR
PELO MESMO MOTIVO.
ACOSTUME-SE A ISSO, COM
MUITA PAZ DE ESPÍRITO.”

NINGUÉM É SUBSTITUÍVEL!


