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Os delegados presentes aos
V Congresso Nacional da FNP,
ocorrido nos dias 19,20 e 21 de
agosto, no Sindipetro-SJC,
discutiram o fortalecimento da FNP
como alternativa de luta para os
petroleiros, a defesa da Petros, da
AMS, SMS, a eleição dos
Conselheiros Deliberativos e
Fiscais do nosso fundo de pensão,
a mobilização da categoria para a
Campanha do ACT 2011-2012 e a
defesa dos aposentados e da ativa.

O Congresso aprovou
manifesto para a união dos
petroleiros em torno de uma
bandeira de luta e um comando
central de mobilizações para o ACT
2011-2012, lutas específicas e/ou

unificação com a classe trabalhadora.

Moções de repúdio eMoções de repúdio eMoções de repúdio eMoções de repúdio eMoções de repúdio e

lutas em destaquelutas em destaquelutas em destaquelutas em destaquelutas em destaque
Os petroleiros da FNP

aprovaram moções de repúdio às

V Congresso Nacional defende fortalecimento da FNP,
elabora a pauta para o ACT 2011-2012 e define  plano de lutas

ações golpistas
da federação
governista (fup)
na base do RJ,
c o n t r a
a s s e m b l e i a
forjada na base
do Sindipetro-
AM/MA/PA/AP
pelo mesmo
g r u p o
governista e
contra a falta de
segurança aérea nos vôos da
Petrobras.

Entre os planos de luta
debatidos e aprovados com
destaque estão: apoio à luta das
trabalhadoras petroleiras por creche
e contra o assédio moral e sexual,
por licença-maternidade de seis
meses, igualdade de salário entre
homens e mulheres, por alojamento
e banheiros separados em todas as
unidades do Sistema Petrobras.

Uma das tarefas
encaminhada pelos delegados foi
a de expandir a Campanha para a
eleição dos Conselheiros
Deliberativos e Fiscais da Petros.
A eleição dos Conselheiros para o
nosso fundo de pensão será de 16
a 29 de setembro e nós temos a
missão de eleger os candidatos
escolhidos pelo CDPP (Comitê em
Defesa dos Participantes da
Petros).

É de extrema importância
que cada petroleiro e todos os
Sindicatos da FNP se tornem
multiplicadores na campanha. Nós
temos que colocar a campanha na
rua e os participantes têm que
incorporar esta tarefa, reconstruindo
a unidade dos trabalhadores para
manter a Petros para a categoria. É
dever de cada trabalhador combater
a ingerência da Petrobras no fundo
de pensão da categoria.

Eleição da Petros OS CANDIDATOS DO CDPP:
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O acidente com um
helicóptero na Bacia de Campos no
último dia 19, que matou quatro
pessoas, motivou a cobrança da
ampliação dos aeroportos usados
pela empresa e contratadas,
limitação do número de vôos -
principalmente para as plataformas,
manutenção constante da frota,
efetivação dos trabalhadores do
transporte, fim dos vôos noturnos e
planos de manutenção eficientes e
constantes.
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“Os indicadores de saúde melhoraram,
mas a tecnologia não trouxe melhorias

no controle da poluição. A
sustentabilidade tem que se dar na

estrutura do negócio. O petróleo tem
efeitos no aquecimento global e na

perda da saúde e, por isso, tem que ser
usado com maior eficiência, com

tecnologia mais apropriada.”

Dr. Paulo Saldiva, em palestra sobre a
saúde e a indústria do petróleo.

“A valorização das empresas nas Bolsas cria um
mercado financeiro irreal. A crise européia, causada
na tentativa de expandir o mercado financeiro, tem

dificuldades para exportar a crise para a periferia. Os
pacotes de ajuste chegaram a Europa para salvar o

capitalismo.”

Prof. Daniel Romero, mestre em Sociologia pela
Unicamp, na palestra sobre a economia brasileira e
campanhas salariais.

FFFFFoi destaque:oi destaque:oi destaque:oi destaque:oi destaque:

Campanha do ACT 2011-2012
De 2007 a 2010, o lucro da

Petrobras cresceu 66%, saltando de
R$ 21 para R$ 35 bilhões. Já o lucro
no 1º trimestre de 2011 foi de R$
10,94 bilhões, 32% maior do que no
mesmo período do ano passado. O
lucro no primeiro semestre deste
ano já alcança R$ 21,93 bilhões.

O Congresso deliberou
calendário de mobilizações para a
Campanha do ACT 2011-2012 e
ressaltou que a FNP não defende
acordo de dois anos.

A nossa Federação defende
discussão de ACT anual para todas
as cláusulas, sociais e econômicas,
a fim de combater mecanismos da

empresa para impor cláusulas
desfavoráveis aos trabalhadores.

Em função disso, está mais do
que explicada a necessidade de
fazer uma discussão profunda com
a base sobre as cláusulas sociais
que queremos no nosso ACT.

Os delegados presentes ao
V Congresso Nacional da FNP e os
Sindipetros saíram do encontro com
a missão de organizar a luta para a
eleição dos candidatos do CDPP

para a Petros, mobilizar as bases
por um ACT vitorioso e seguir firmes
na construção desta alternativa real
de luta para a categoria petroleira.

Com relação à AMS, os
participantes incluíram no texto final
uma resolução para que a
Assistência Médica Suplementar
identifique e diferencie os custos
entre medicamentos e consultas
para não haver maquiagem nos
números de custeio.

O V Congresso da FNP afirmou a
necessidade de fortalecer a nossa Federação como
uma alternativa de direção para a categoria. Esta
mais evidente a vitoria política das entidades que,
em 2006 romperam com a FUP e lançaram a Frente
Nacional dos Petroleiros, hoje, Federação.

As Entidades, as oposições, os delegados e
delegadas presentes no Congresso reivindicam, em
1º lugar, o fato da construção dessa ferramenta ter
se pautado pela busca da unidade nacional da
categoria, na defesa da independência política e
financeira de nossa Federação em relação ao
governo e a empresa, bem como autonomia frente
aos partidos políticos.

O V Congresso da FNP, visando ampliar a
unidade de nossa categoria e fortalecer ainda mais
a construção dessa alternativa de direção, no seu
próximo congresso, em 2012, abordará o tema da
Reforma Estatutária como parte das deliberações.

Fortalecimento da FNP Não aos leilões do petróleo
O Congresso da FNP ressaltou a luta por

uma Petrobras 100% Pública e Estatal e pelo retorno
do monopólio estatal do petróleo. O Congresso
apoiou a participação dos Sindipetros da
Federação em uma marcha nacional em Brasília
juntamente com outros setores combativos da
classe trabalhadora como parte de uma Jornada
Nacional de Lutas. O ato na capital federal ocorreu
no último dia 24.

Uma coluna de petroleiros participou e
realizou uma manifestação específica em frente ao
Ministério de Minas e Energia para protestar contra
a 11ª rodada de leilões de áreas de petróleo e gás.
O Sindipetro-SJC participou com representantes
da ativa e aposentados.

O novo Marco Regulatório do setor mantém
a entrega do patrimônio nacional para o grande
capital nacional e internacional em detrimento do
povo brasileiro.
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“Há um mito de que o petroleiro
tem estabilidade, o que, na

prática, não é verdade. Em 1995,
a Petrobrás retirou uma

cláusula do ACT e inseriu a 69,
que é uma armadilha para

demitir por justa causa. Isso
com o então aval da FUP, que

hoje é a grande comparsa deste
ACT da empresa.”

Dos advogados da FNP e da
AMBEP/SE.

“A urgência do governo
e do mercado para se
aprovar o modelo de

exploração para o pré-
sal não é real, pois ainda
se levará 10 anos para

extrair esse óleo.”

Dra. Sonia Serger, na
palestra sobre matriz
energética e o Marco
Regulatório.

“A Petros, há muito tempo
sofre ataques da Petrobras, na
condição de patrocinadora. O
presidente do Conselho da

Petros é um agente do capital
no comando do bem da
categoria. As ações da

gerência no fundo seguem os
comandos da patrocinadora.”

Dos Conselheiros: Paulo
Brandão, Silvio Sinedino,

Ronaldo Tedesco.

Os companheiros da Gastau
(do gás de Taubaté) estão se
mobilizando para combater vários
problemas na unidade e com o
acompanhamento do Sindipetro-SJC.
Há dupla-função de manutenção e
operação, alguns trabalhadores não
recebem sobreaviso e por aí vai.

No dia 17, o Sindipetro-SJC
estendeu faixas na base da
Transpetro em Taubaté para cobrar
solução da gerência. A direção da
empresa alega falta de recursos,
mas dinheiro não é problema no
sistema Petrobras. Tanto é que o
diretor da empresa circulou o local de
helicóptero há poucas semanas.

A Petrobras segue com a
política mesquinha de não estender
o transporte até Guaratinguetá. A
justiça julgou em primeira instância
um raio de 85 km para o transporte.
Como cabe recurso, a empresa
continuará a deixar de implantar o
direito dos trabalhadores que há
quase 30 anos reivindicam esse
direito. A empresa, chantageando,
diz que só implanta se houver a
retirada da ação da justiça. O que a
ação pretende é determinar o direito
dos trabalhadores. A proposta da
empresa é um paliativo que
pretende atender parte da base, não
concedendo o que é direito. A
empresa iria implantar o transporte
até Guaratinguetá sem negociar

Há problemas com os
aquecedores a banho dágua, que são
desligados para manutenção e
religados de maneira incorreta porque
o equipamento está danificado. Não há
ignitor automático, havendo
acendimento com tucho de papel
aceso (onde fica a segurança?). A
empresa diz que o aparelho é obsoleto,
mas não o substitui.

O transporte é insuficiente e os
trabalhadores têm que se acotovelar
para caberem nos veículos. Os
técnicos ainda sofrem assédio moral
de novos engenheiros sem
experiência, que encabeçam setores
importantes. Até o café são os

trabalhadores que arcam com o
custo. Ainda não há nenhum auxílio
para os trabalhadores transferidos,
pois conforme editais de concurso
fizeram o concurso para atuar em
outros locais e foram contratados
para trabalhar em Taubaté.

Os trabalhadores denunciam
que a ECOMP (Estação de
Compressão) de Taubaté funciona
sem documentação, CNPJ, licença
dos bombeiros, registro na prefeitura
desde o ano passado. Esse é o
começo da luta e com mobilização e
denuncias temos que conseguir
conquistar melhores condições de
trabalho e direitos respeitados.

Mobilizações na GastauMobilizações na GastauMobilizações na GastauMobilizações na GastauMobilizações na Gastau

com o sindicato, agora diz que
implantaria só se houvesse retirada
da ação. O RH local diz que
transporte até Guará custaria R$
500 mil por ano. Só que apenas
neste semestre a empresa já
desembolsou R$ 300 mil para
entidades. Sem contar que sai muito
mais grana da Petrobras para ONGs.
Essa é uma fonte de renda lucrativa
para muitos corruptos. Dinheiro tem.
Falta boa vontade e consideração
com os trabalhadores.

A SAÚDE EM 1º LUGAR
A Organização Mundial da

Saúde caracteriza a saúde não
apenas como a ausência de
doenças. É preciso considerar a

Extensão do Extensão do Extensão do Extensão do Extensão do TTTTTrrrrransporansporansporansporansportetetetete
capacidade do indivíduo ou grupo de
realizar aspirações e satisfazer
necessidades. Necessidade que a
Revap poderia suprir com a
extensão do transporte.

BANDA CURTA NO COQUE!
O supervisor Ferreira e o

gerente Aledo estão limitando o uso
da internet a apenas 15 minutos
diários. Qual o motivo de tal
medida? Pura perseguição e
mostra de autoritarismo, pois essa
não é uma diretriz do Sistema
Petrobras. Será que eles estão se
achando “os reis da cocada”?

Basta de gerentes e
supervisores criarem normas
contrárias às diretrizes da empresa!



TOCHA Pág. 4

SINDIPETRO – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo
Rua das Azaleas, 57 Jd. Motorama São José dos Campos/SP CEP: 12224-060 Tel. (12) 3929-7188 Fax: 3902-7003

site: www.sindipetrosjc.org.br e-mail: sindipetrosjc@uol.com.br Jornalista Responsável: Emerson José MTB: 31.725

Nós, trabalhadores, temos sido
bombardeados todos os dias pelo
noticiário com denúncias de corrupção
e enriquecimento na política. Hoje, os
representantes do povo deixaram a
política de lado para fazer carreira e
fortuna no poder público. E isso em
todas as esferas do poder.

Exemplos não faltam. Em
Taubaté, os vereadores livraram o
prefeito Roberto Peixoto de cassação
por inúmeros esquemas milionários de
corrupção. Em Jambeiro, vereadores
foram comprados para aprovar a
ampliação de aterro sanitário na
cidade. Em Jacareí, os vereadores
aumentaram os próprios salários na
maior cara-de-pau. Em São José,
os vereadores aumentaram na
última quinta-feira, 25, os próprios
salários para R$ 12.907,05. Ainda
colocaram a polícia para reprimir os
protestos contra a safadeza. Para os
trabalhadores, cidadãos de bem,
sobrou gás de pimenta. Para os
picaretas que não fazem nada além
de nomear ruas e praças, ficou o
aumento de 55%.

A corrupção está entranhada
na nossa política. Para entender
como ela nasce, cresce e se
perpetua no capitalismo, o
Sindipetro-SJC recomenda a
entrevista com o jornalista José
Nêumane Pinto, que lança um livro
chamado “O que sei de Lula”, da
editora Topbrooks. A entrevista e o
livro revelam muito da história por
trás deste personagem político que
se deu bem à custa do Brasil.

Em entrevista, José
Nêumane conta que Lula nunca foi
socialista. O Lula é um gênio que se
deu bem. O ex-presidente usou os
exilados a favor do projeto pessoal
dele de se dar bem na vida.

O jornalista comenta que para
a corja toda que corrompeu a
estrutura do PT, para os donos do
partido, “a revolução no Brasil não
foi um projeto político, foi um projeto
de investimento. Tanto é que os

grandes sobreviventes da guerra
armada dos anos 1970 (e que hoje
são donos do PT) estão muito ricos.
O José Dirceu é um importantíssimo
lobista. O Palocci compra
apartamento de R$ 100 milhões”.

O Lula não tinha nenhum
compromisso com greve ou com
revolução quando ele entrou no
sindicalismo. “As circunstâncias
políticas do fim da ditadura é que
jogaram Lula nos braços da
esquerda”, esclarece.

Lula pedia aumento para o
patrão sempre delatando o
companheiro. “Ele chegava no
patrão e dizia: veja bem, aquele cara
lá trabalha menos do que eu e ganha
mais”, revela. O ex-presidente
conseguiu reunir a esquerda da luta
armada com a escória da política
brasileira, como: Severino
Cavalcanti, Jader Barbalho, Sarney,
esses políticos que representam o
apogeu da corrupção e, além disto,
da cooptação de ex-sindicalistas.

“A corrupção sempre existiu
na política brasileira, mas Lula
instalou a aceitação da corrupção
como coisa legítima, quase um
programa popular”, analisa.

O jornalista narra ainda que
os assassinatos do ex-prefeito de

Santo André, Celso Daniel, e de
Toninho do PT, de Campinas, foram
cometidos pela corrupção instalada
pela cúpula do partido nas
prefeituras do PT. O ex-assessor da
petista Ângela Guadagnin, ex-
prefeita de São José, Paulo de
Tarso, sofreu dois atentados por
denunciar esses esquemas para o
próprio PT e para Lula. “Os
responsáveis por isso estão
protegidos por uma camada de
corrupção, que é uma máfia”,
declara o jornalista.

E se a população, todos
os trabalhadores e trabalhadoras,
não se juntarem aos sindicatos e
movimentos sociais, ficará ainda
mais fácil para essa cambada de
sanguessuga do poder público
continuar se perpetuando como
parasitas do povo. Só tomando as
ruas em protestos que nós podemos
defender o povo dos ratos do porão!

As entrAs entrAs entrAs entrAs entranhas da coranhas da coranhas da coranhas da coranhas da corrrrrrupção no Brupção no Brupção no Brupção no Brupção no Brasilasilasilasilasil

Lugar de corrupto é na

cadeia! Chega de

sustentar bandidos no

poder! Temos que tomar

as ruas para exigir prisão

dos corruptos,

principalmente os de

colarinho branco em

cargos políticos!
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