
TTTTTOCHAOCHAOCHAOCHAOCHA

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

CUT

Órgão Oficial de Informações do Sindipetro São José dos Campos – 16/06/09 Nº69

FNP

A Frente Nacional dos Pe-
troleiros (FNP) vai realizar o seu
3º congresso nacional no dias 9,
10, 11 e 12 de julho, em São José
dos Campos. As atividades serão
realizadas no Sindipetro/SJC.

O congresso, além de pre-
parar a pauta de reivindicações do
próximo ACT, vai discutir a con-
juntura do setor petrolífero, como:
o modelo de exploração do pré-
sal, a campanha “O Petróleo tem
que ser nosso”, os desdobramen-
tos da CPI da Petrobras, o marco
regulatório (a lei do petróleo) e
outros fatores.

O encontro também vai de-
bater a organização da nossa ca-
tegoria para enfrentar os ataques
do governo e da direção da em-
presa contra direitos constituídos.
A FNP vai debater formas de
combater à precarização das con-
dições de trabalho, como: o bai-
xo-efetivo, a multi-função, as do-
enças profissionais, o assédio mo-
ral, a AMS e outros fatores. O en-
contro vai unir a categoria para
elaborar mecanismos para ampli-
ar a nossa luta por direitos e con-
quistas.

O congresso nacional da

FNP será precedido por encon-
tros estaduais dos sindicatos e mi-
litantes da Frente Nacional dos
Petroleiros.

Os congressos estaduais
vão preparar o espírito de luta, ti-
rar delegados de base e ajudar a
construção do encontro nacional.

Em São Paulo, o encontro
estadual será dia 4 de julho, em
Campinas. Todos os trabalhado-
res estão convidados a participar.
Entre em contato com o sindicato
e inscreva-se. O congresso esta-
dual vai tirar delegados para o en-
contro nacional.

Vem aí o III Congresso Nacional da FNP
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A FNP discutiu vários pro-

blemas da categoria entre os dias
dois e cinco de junho, no Rio de
Janeiro, com a empresa nas co-
missões de Assistência
Multidisciplinar de Saúde (AMS),
Acompanhamento do ACT 2007/
2009, Terceirização e Regimes de
Trabalho.

Só na comissão de AMS,
a FNP cobrou 49 pontos de
pendência para melhorar o
atendimento dos petroleiros e
familiares. Foi cobrada a
necessidade de revisão dos
critérios para credenciamento de
médicos, hospitais, laboratórios e
clínicas, problemas com reembolso
de despesas médicas, a ampliação
da cobertura do plano para

exames e tratamentos de doenças
graves.

A FNP cobrou novamente
a inclusão de pais na AMS, mas a
empresa voltou a dizer que não
aceita. Quanto à inclusão da ex-
esposa por meio de determinação
judicial, a empresa diz que incluirá,
mas a conta total gerada na AMS
será repassada ao beneficiário.
Foram cobradas melhorias,
aumento da cartela de
medicamentos e os valores dos
descontos do Benefício Farmácia.
A empresa respondeu que existe
um trabalho para melhoria neste
benefício.

Sobre o novo cartão
magnético, só terá validade de
2010 em diante. No que diz

respeito à acupuntura, a empresa
afirmou que o credenciamento de
profissionais na AMS está aberto,
mas existe a exigência de registro.

Com relação ao
acompanhamento do ACT, nós
entregamos uma pauta com 23
itens. Cobramos a empresa sobre
a admissão dos concursados que
ainda aguardam serem chamados.
A empresa respondeu que apenas
os concursados de 2008 ainda
podem ser chamados.

A FNP cobrou na
comissão o pagamento de horas
extras na participação de cursos
em algumas unidades. Isso porque
alguns chefes estão exigindo
compensação. A Petrobras
respondeu que qualquer hora extra
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Os representantes dos tra-
balhadores eleitos para os Conse-
lhos Deliberativo e Fiscal da
Petros tomaram posse na segun-
da-feira, 1º de junho. O evento
reuniu, no auditório da Petros, no
Rio de Janeiro, a direção do fun-
do de previdência complementar,
os eleitos, a FNP e representantes
dos trabalhadores no CDPP (Co-
mitê em Defesa dos Participantes
da Petros).

Os companheiros da Fren-
te Nacional dos Petroleiros (FNP)
Ronaldo Tedesco e Agnelson
Camilo assumiram os postos de
titular e suplente do Conselho Fis-
cal, respectivamente. Silvio
Sinedino e Oscar Scottá, também
da FNP, foram empossados como

titular e suplente,
respectivamente,
do Conselho
Deliberativo.

Historica-
mente, é comum
o evento de pos-
se nos conselhos
da Petros ser acompanhado por
representantes da empresa e pe-
los conselheiros indicados da com-
panhia, o que não ocorreu dessa
vez. Nem o RH e nem os conse-
lheiros indicados da Petrobras
para os conselhos compareceu. A
atitude demonstra a
desconsideração da empresa com
uma das mais importantes con-
quistas da categoria, que é a
Petros, e a eleição democrática

para os cargos nos conselhos.
Iniciada a nova gestão, os

representantes da FNP e dos tra-
balhadores nos conselhos da
Petros terão que ser os defenso-
res intransigentes dos direitos da
categoria, como: o plano de Be-
nefício Definido, repúdio à
repactuação que impôs um calote
aos trabalhadores, inclusão dos
novos no plano Petros BD, cum-
primento do contrato e garantir as
atribuições dos Conselhos.

Novos conselheiros tomam posse na Petros

deve ser paga, conforme
estabelece o ACT, mas não é o
que ocorre. É isso o que cobramos.

Reivindicamos a licença-
maternidade de 180 dias, mas a
empresa afirmou que, por
enquanto, não tem a intenção de
implantar.

Na comissão de
terceirização, cobramos melhorias
das condições de direitos
trabalhistas dos companheiros
terceirizados. A empresa
reconhece a necessidade, mas não
se compromete, além do contratual.

Na Comissão de Regime
de Trabalho foram questionados:
além do pagamento de todas as
horas extras, inclusive em cursos
e treinamento para trabalhadores
de nível superior; Pagamento do
dia de desembarque nos moldes
da Bacia de Campos; Pagamento

extra-turno feriado a todo
trabalhador de turno; Pagamento
de Vouchers (vale-táxi) para
trabalhadores da TIC/ADS/ORS/
CGRS que trabalham em finais de
semana, feriado e à noite;
UNSEAL tenta mudar jornada de
mar, segundo informações, em
casos de 7x7 e 7x14 para 14x21;
Implantação dos funcionais do
E S P - E X P / G & O F / A Q M
(aquisição marítima), segundo
cláusula 8º e já terem ultrapassado
120 dias anuais; Regime
administrativo com plantas
adotadas em Alagoas e Sergipe
que não consta em AL;
Necessidade de Trabalho na P53.
Os companheiros são obrigados a
trabalhar mais de 14 horas por dia
devido a erro de projeto;
Descumprimento da cláusula 79
jornada de trabalho ao invés de

aumentar efetivo; Não pagamento
do 7º dia.

Ainda fizemos outros
questionamentos nas comissões. A
empresa não respondeu nada
concretamente e disse que alguns
pontos estão sendo avaliados.
Contudo, a empresa não se
comprometeu a apresentar
soluções, que é o que interessa aos
trabalhadores. Em vários pontos,
o RH desconversou e se limitou a
dizer que vai levantar as
irregularidades.

Em geral, a empresa
responde a qualquer reivindicação
se limitando a dizer que cumpre a
norma AMS e o ACT. Portanto,
não se consegue ampliar direitos
nas comissões. Temos que fazer
isso, em setembro, na negociação
de ACT. Haverá nova
reunião das comissões em julho.



Assembleia de desfiliação da CUT
O Sindipetro vai realizar assembleia para a base deliberar a proposta de desfiliação

da CUT. Segue o calendário de assembleia. O papel dessa central sindical já vem sendo
debatido com a categoria há algum tempo. É hora dos trabalhadores avaliarem a função,
o desempenho, o papel da CUT frente aos direitos dos trabalhadores atacados pelo
governo e as empresas. Segue também textos veiculados no Tocha nas edições 64 e 67,
respectivamente.

A DISCUSSÃO SOBRE A CUT
A CUT (Central Única

dos Trabalhadores) nasceu
da necessidade da classe
trabalhadora do país em
organizar a luta por aumento
salarial, segurança no local
de trabalho e denunciar as
mazelas do sistema
capitalista de exploração.

O papel histórico da
Central é inegável. A
entidade esteve presente e
liderou momentos marcantes
da classe trabalhadora do
país, como: as greves do
ABC paulista nas décadas
de 1980 e 1990, no
impeachment de Fernando
Collor, na marcha dos 100
mil trabalhadores a Brasília
e outros.

Contudo, a CUT de
antigamente é a mesma de
agora? No que a Central se

transformou? Ela ainda é
independente do governo?
Qual foi o desempenho dela
frente à reforma da
previdência que aumentou o
limite de idade para
aposentadoria e o tempo de
contribuição?

Para que uma central
seja realmente de luta e a
favor do trabalhador ela
precisa ser independente do
governo e dos patrões.
Quantos ex-figurões do CUT
hoje ocupam cargos nos
governos municipais,
estaduais e federal?

Quantos ex-dirigentes
sindicais da CUT hoje são
ministros e abandonaram a
luta pelo trabalhador em
benefício próprio?

A interpretação dos
fatos varia de acordo com a

ótica de cada trabalhador,
mas uma coisa é inegável:
os fatos.

Qual é a posição da
CUT com relação à redução
de salários e direitos,
principalmente neste
momento de crise
econômica?

A CUT tem votado em
várias bases a redução de
salário, mesmo em
empresas que receberam
dinheiro (financiamento do
BNDES e etc.) do governo,
que é do povo. A quem esse
posicionamento favorece?

A CUT de hoje está
mais do lado do patrão ou
do trabalhador? A central foi
cooptada pelo poder do
governo?

A resposta cabe a
você, trabalhador!

DATA       HORÁRIO   GRUPO LOCAL
22/06/09      7h V REVAP
22/06/09     15h        III REVAP
23/06/09      7h        IV REVAP
25/06/09     7h30       H.A         REVAP
25/06/09     15H        II REVAP
29/06/09     15h         I REVAP
02/07/09     16h   APOSENTADOS     SINDIPETRO

Pág. 3



APOSEN-TADORIAESPECIAL
PLR JUSTA!

MAIS
EFETIVO

O papel de uma cen-
tral sindical é bastante am-
plo. Cabe organizar os sin-
dicatos de base para a luta
contra as más condições de
trabalho, as causas das do-
enças ocupacionais, contra
qualquer mudança na legis-
lação trabalhista, sindical ou
previdenciária que prejudi-
que o trabalhador e atuar
politicamente na sociedade.

Afinal, todas as políti-
cas públicas de habitação
(ou a falta dela), educação,
saúde (ou a precariedade
dela) e segurança, por
exemplo, afetam a vida do
trabalhador como um todo,
tendo em vista que nenhu-
ma categoria é uma ilha iso-
lada dentro da sociedade.

E para apontar as fa-
lhas dos governos ou até
mesmo as ações conscien-
tes para prejudicar o traba-
lhador e o favorecer patrão
é preciso ter independência.
E nenhuma central sindical
pode ser independente
quando anda de braços da-
dos com o governo.

Isso porque os gover-
nos, dentro de uma socie-
dade capitalista, são a porta
de entrada para os interes-
ses dos patrões, daqueles
que detém o poder econô-
mico. Não é à toa que os
governos de todo o mundo
estão torrando dinheiro pú-
blico para tapar a crise fi-

“ganhado” do governo, reco-
lhido do trabalhador por meio
do imposto sindical, para pro-
mover políticos é algo que
não se espera de uma cen-
tral sindical. E quem são os
políticos defendidos pelas
grandes centrais mesmo nos
piores escândalos de
corrupção, como o episódio
do dólar na cueca? Muitos
deles são os mesmos que
ocuparam cargos de direção
nas  centrais. Pode haver in-
dependência na luta pelo tra-
balhador desta forma?

E por falar no papel de
uma central sindical, nós, pe-
troleiros, já na década de 90
sentimos a ausência das
centrais na greve que fize-
mos contra o governo
neoliberal de FHC. Agora te-
mos os ex-sindicalistas da
CUT como nossos chefes,
que seguem à risca a orien-
tação de garantir medidas
que tragam lucros para a
Petrobras e prejuízo para os
trabalhadores. Fica o convi-
te para a reflexão!

QUAL É O PAPEL DE UMA CENTRAL SINDICAL?

nanceira dos
b a n c o s ,
montadoras etc.
Os governos re-
presentam os in-
teresses do capi-
tal, do patrão.

Uma central
sindical tem que de-
nunciar o desvio do di-
nheiro dos impostos do tra-
balhador para o sistema
econômico dos ricos.

Se uma central rece-
be dinheiro do governo e
apóia incondicionalmente
essa situação então nos dei-
xa dúvida sobre sua legiti-
midade na luta pelos direi-
tos dos trabalhadores.

No 1º de maio, data
surgida pela luta e morte de
milhares de trabalhadores
ao longo da história por di-
reitos trabalhistas, o papel de
uma central sindical é
conscientizar a classe tra-
balhadora e de denunciar as
demissões e a transferência
da crise para os trabalha-
dores.

Ao invés de lutar por
nossos direitos, as grandes
centrais que gastaram mi-
lhões arrecadados dos tra-
balhadores para sortear
brindes e montar o palanque
para políticos do governo
petista no Dia do Trabalha-
dor, na nossa avaliação, não
cumprem o seu papel.

Usar o dinheiro
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