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

Companheiros, os sindi-
catos da Frente Nacional dos
Petroleiros (FNP) têm revela-
do desde o ano passado que
a Petrobras está em uma
crescente acelerada de pro-
dução e lucro.

A empresa bateu, em
março, novo recorde nacional
de produção. Em fevereiro, a
Petrobras extraiu 1,940 mi-
lhão de barris/dia. Em março,
a produção no país alcançou
1,992 milhão de barris/dia, o
que representa aumento de
2,68% com relação ao mês
anterior. É o terceiro recorde
seguido de produção.

Contudo, a política de
recursos humanos da empre-
sa e a segurança no local de
trabalho não acompanham a
rentabilidade dos acioni$tas.
Mesmo com recorde de pro-
dução e lucro, a empresa não
aumentou o efetivo, há sobre-
carga de trabalho e
terceirização e ainda sub-no-
tificação de acidentes do tra-
balho.

A desculpa do RH para
qualquer questionamento na
mesa de negociação é a de
que o aumento de produção
e os novos investimentos da
Petrobras não resultam em
lucro. O argumento não tem

cabimento, pois todo investi-
mento é feito com vista no re-
torno financeiro. Ninguém in-
veste pra perder!

Se a empresa não teve
aumento nos lucros, o que a
direção argumenta para ne-
gar as reivindicações dos tra-
balhadores, como foram
disponibilizados quase R$ 10
bilhões para repassar aos
acionistas? O repasse ante-
rior foi de R$ 6,361 bilhões.
Já que a empresa não teve lu-
cro, a quantia adicional vai
sair do bolso da direção?

Encerrada a questão da
PLR 2008, uma das nossas
próximas batalhas é impulsi-
onar a luta por melhores con-
dições de trabalho, contra as
doenças ocupacionais, as
mortes no sistema Petrobras,
a sub-notificação, a
periculosidade e a insalubri-
dade. Também é necessário
encampar a batalha pela apo-
sentadoria especial para os
trabalhadores expostos a
hidrocarbonetos e seus
contaminantes.

Por fim, a empresa não
pode continuar crescendo
acentuadamente, garantindo
dividendos bilionários aos
acionistas à custa da
precarização do trabalho.

Petrobras aumenta produção; condições

de trabalho permanecem as mesmas

Aposentadoria
Especial

Os sindicatos da Frente
Nacional dos Petroleiros lutam
pelo direito à aposentadoria es-
pecial a todos os petroleiros
após 25 anos de contribuição.
O projeto de lei 161/2007 em
tramitação na Câmara cria a
Aposentadoria Especial para
os trabalhadores expostos a
agentes físicos, químicos e bi-
ológicos nas empresas de refi-
no de petróleo.

O Sindipetro/SJC está
preparando boletim específico
sobre a aposentadoria especi-
al. Aguardem!

Por favor ,
não explo-

da! Vão
pensar

que eu me
suicidei!
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A atual direção do
Sindipetro/SJC faz campanha com
a palavra de ordem “manter e am-
pliar direitos”. Esse foi o caminho
indicado pela base quando elegeu
todo o grupo como o melhor para
representar e lutar pela categoria.

Passado parte desta jorna-
da de lutas, cada representante
eleito exerce o mandato de acor-
do com o seu entendimento, con-
vencimento e avaliação. Existe o
encaminhamento da diretoria, mas
também há os entendimentos indi-
viduais.

O mandato é outorgado
pela categoria e, portanto, cabe
somente a ela retirá-lo. A exclu-
são é feita no voto e na avaliação
de mandato, pois não cabe à dire-
toria excluir. Se coubesse, exclui-
ríamos todos os que não lutam!

Na base do esclarecimen-
to, nós tentamos trazer todos os
companheiros para a defesa dos
nossos direitos e para a represen-
tação dos trabalhadores. Excluire-
mos da chapa na próxima eleição
os que com os seus medos, en-
tendimentos e avaliações não par-
ticiparem e não organizarem o mo-
vimento.

Erros e inconsistências
ocorrem, mas a maior parte da di-
retoria participa da luta e essa
maioria é que deve compor, jun-
tamente com outros novos, a pró-
xima chapa em um novo mandato.

Entretanto, essas falhas em
nada são comparáveis à daqueles
que antes lutavam pelos direitos
dos trabalhadores, mas agora vi-
vem à procura de cargos em de-

trimento da catego-
ria.

Há aqueles
que bastou o seu
partido político ga-
nhar o governo para
mudar de lado e pas-
sar a fazer jogo de
cena pensando em
conquistar cargos na
Petrobras ou no governo. Ou seja,
ser mais um parasita político cus-
teado pelo dinheiro público.

É claro que esses oportu-
nistas se incomodam e muito com
as denúncias e a postura do nos-
so Sindicato que combate essas
práticas escusas. Eles não querem
acabar com essa prática suja, só
esperam a vez deles de consegui-
rem a “boquinha gorda”.

Para isso, vão deixando um
rastro de prejuízos para a catego-
ria, vendendo direitos em troca de

cargos. Foi assim com o ATS, o
extra-turno, a PL-DL/1971, sus-
pensão de ingresso de pais e mães
de empregados na assistência mé-
dica, o que fere o princípio de
isonomia, e por aí vai.

Os direitos da categoria não
são barganha. É preciso sim sepa-
rar o joio do trigo, mas é preciso
mais do que isso lutar de verdade
pelos direitos da categoria. E isso
só se faz escolhendo um lado. De-
vemos estar sempre do lado dos
trabalhadores!

Diretoria e categoria juntas na luta!

1º de maio: Dia do Trabalhador!
1º de maio é o Dia do Trabalhador. A data foi criada em 1889

por um congresso socialista, em Paris, em função de várias greves e
mortes de operários no decorrer da história em reivindicações de
melhores salários e condições de Trabalho.

O dia do Trabalhador lembra que o conjunto de direitos que
nós temos hoje só foi alcançado por meio de muita luta contra a
exploração do patrão, dos governos e deixa claro que nós não po-
demos nos acomodar. Precisamos estar unidos para manter este
mesmo conjunto de direitos que tantos os patrões quanto os gover-
nos patronais sempre querem atacar.

Vários atos públicos serão realizados no 1º de maio em todo
o país. Em São José dos Campos, a concentração será na praça
principal do Jardim Paulista,em frente a igreja São Judas Tadeu, a
partir das 9h. O Sindicato dos Petroleiros vai participar do ato.
Viva o dia do Trabalhador!


