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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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Atest ado de Saúde Ocup acional só com ressalva!

Exija a cópia da Permissão de T rabalho!

Comemoração

Companheiros, a
Petrobrás tem adotado uma
prática que não exprime a re-
alidade dos riscos à saúde e
aos direitos dos trabalhado-
res. A empresa anda retiran-
do do ASO (Atestado de Saú-
de Ocupacional) os riscos

ambientais de sua natureza
como indústria petrolífera,
mesmo havendo sim exposi-
ção do trabalhador a
riscos químicos, físi-
cos, biológicos.

Por isso, o
Sindipetro/SJC aler-

ta a todos os funcionários da
Revap, tanto primeirizados
quanto terceirizados, que só

assinem o ASO com a se-
guinte ressalva: “Não con-
cordo com a ausência de
riscos químicos e físicos.”

O Sindipetro/SJC orien-
ta os trabalhadores a não co-
meçarem um trabalho sem ter
uma cópia da PT (Permissão
de Trabalho) em seu poder. É
importante que o funcionário
mantenha uma cópia da PT
para futuros esclarecimentos.

Já houve caso de traba-
lhador demitido por justa cau-

sa por ter iniciado um traba-
lho na área do DCCF sem ter
a permissão aprovada por
completo. Faltava apenas a
assinatura do operador, pois
já havia assinatura do emiten-
te, do requerente e do SMS
(RAIS). Em uma auditoria re-
alizada pela Revap no mo-
mento do trabalho, foi detec-

tada a não conformidade e
sobrou para o trabalhador de-
missão por justa causa.

Nós temos a certeza de
que isso é um ataque da em-
presa contra os trabalhado-
res. Por isso, é preciso se an-
tecipar no sentido de preser-
var e fazer valer os nossos di-
reitos.

O Sindipetro/SJC vai realizar churrascos com
os companheiros dos grupos, HA, aposentados e
pensionistas para celebrar a posse do novo man-
dato da diretoria.

A posse da chapa eleita para continuar repre-
sentando e lutando pelos companheiros é 05/04/
2010. Segue calendário de churrasco:

Exame Periódico
Em reunião com o RH, foi apre-

sentada a demanda dos trabalhadores
de que os exames periódicos sejam fei-
tos no horário de trabalho. É preciso me-
lhorar a forma de realização dos exames
e, inclusive, que sejam feitos pelos mé-
dicos, clínicas e hospitais que atendem
pela AMS, pois ampliam os locais de
realização. O RH enviou a demanda para
a AMS do Rio de Janeiro.

Nós, os seis sindicatos da Frente
Nacional dos Petroleiros, vamos apro-
veitar a reunião de acompanhamento do
ACT na semana que vem para cobrar
também a solução deste problema.

     DATA GRUPOS
05/04/2010 posse da nova diretoria
08/04/2010 (quinta-feira) Grupo 2
09/04/2010 (sexta-feira) Grupos 1, 3 e HA
15/04/2010 (quinta-feira) Grupos 4, 5 e

Aposentados e Pensionistas
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As grandes centrais sin-
dicais do país estão dando
um show de peleguice, opor-
tunismo e entrega dos direi-
tos dos trabalhadores para
defender o governo, ganhar
boquinhas gordas nas empre-
sas com capital público, enri-
quecer, fazer campanha polí-
tica para o governo e não se
importam em passar a mão na
cabeça de corruptos e andar
ao lado de conhecidos inimi-
gos dos trabalhadores.

O governo federal tem
mais de 20 mil cargos
comissionados. Todo esse
pessoal entrou no serviço pú-
blico por meio do tráfico de in-
fluência e jogatinas imorais
dos partidos aliados. Só ex-
sindicalistas da CUT, como o
Jorge Cândido do RH
Corporativo, ocupam mais de
mil cargos no governo. Todos
convivendo ombro a ombro
com figuras políticas podres e
corruptas da burguesia e do
latifúndio, como Sarney (aque-
le dos escândalos de
corrupção no Senado), Delfim
Neto, José Alencar, Romeu
Tuma (aquele da época da
Ditadura), Maluf etc.

As grandes centrais sin-
dicais, CUT, Força Sindical
(aquela do escândalo do
sumisso do dinheiro do Fun-
do de Amparo ao Trabalha-
dor), CGT, são instrumentos
do governo Lula para legiti-

mar a política de arrocho sa-
larial, retirada de direitos tra-
balhistas, previdenciários e
manutenção da diferença de
renda entre ricos e pobres.

As centrais sindicais
pelegas se venderam para
apoiar o governo que apren-
deu direitinho com as práticas
neoliberais e a corrupção do
governo FHC. Agora o gover-
no Lula, sob o manto de uma
farsa de negociação com as
centrais sindicais pelegas e
traidoras, define novas fórmu-
las de arrocho sobre as apo-
sentadorias e o salário míni-
mo. Mantém a lesiva fórmula
do fator previdenciário, esta-
belecido no governo FHC,
que reduz até mais de 50% o
valor das aposentadorias, no
momento de sua concessão.
Tudo compactuado e defendido
com unhas e dentes pela CUT.

Enquanto todos os tra-
balhadores amargam arrocho
salarial, os aposentados são
roubados em seus direitos
previdenciários, os sindicalis-
tas das centrais sindicais
pelegas junto com os políti-
cos, grandes burgueses e la-
tifundiários nadam em dinhei-
ro e cargos comissionados
no governo, no parlamento,
nos conselhos das empresas
estatais, no Sesi, etc.

No auge da crise finan-
ceira mundial no ano passa-
do a CUT votou redução de

salários dos metalúrgicos do
ABC enquanto o governo
abria os caixas para os capi-
talistas sem nem ao menos
exigir manutenção de empre-
gos nas empresas bancadas
com dinheiro público.

Nesse momento em que
mais escândalos de corrupção
estouram em Brasília e mos-
tram a verdadeira podridão
dessa falsa democracia im-
plantada no país, com políticos
e empresários, enfiando mi-
lhões nas meias e cuecas, os
gigôlos sindicais das centrais
pelegas fazem apologia de
um suposto fortalecimento da
"democracia brasileira".

Diga-se de passagem
que também participam da
corrupção do governador
Arruda em Brasília o presiden-
te do Sindicato dos Rodoviá-
rios de Brasília, João Osório,
e outros dirigentes da CUT.

A última da FUP/CUT é
correr para defender o gover-
no e o PT no suposto esque-
ma de desvio de dinheiro da
Cooperativa Habitacional dos
Bancários de São Paulo
(Bancoop) para campanhas
eleitorais do PT. Esse é o fa-
moso esquema Caixa 2.

E assim o sindicalismo
pelego e de negócios segue
o seu serviço sujo de enganar,
escamotear e defender os ata-
ques diários contra os direitos
dos trabalhadores!

Por que as centrais sindicais pelegas apóiam Lula?
 Corrupção, cargos, dinheiro do imposto sindical, do F AT, convênios,

publicidade, embalam o apoio das centrais ao governo


