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Companheiros, este é
um momento histórico para a
categoria petroleira do país.
Nós vamos fundar a FNP (Fe-
deração Nacional dos Petro-
leiros) em um Congresso Na-
cional nos dias 28, 29 e 30 de
maio, no Sindipetro/LP, em
Santos.

O Sindipetro/SJC vai
realizar uma assembleia
para tirar delegados para o
Congresso no dia 26 de
maio, às 17h, no Sindicato.
Vocês, trabalhadores asso-
ciados da ativa e aposenta-
dos (as), inscrevam-se para
participar como delegado.

No ano passado, o 3º
Congresso da Frente Nacio-
nal dos Petroleiros, aqui no

Esta é a hora: vamos juntos fundar a

Federação Nacional dos Petroleiros

Sindipetro/
S J C ,
aprovou a
criação da
F e d e r a -
ção com a
participa-
ção de de-
legados de vários estados e
bases. Agora é a hora de con-
cretizar a deliberação da ca-
tegoria. A Federação Nacio-
nal dos Petroleiros será um
marco de luta e organização
dessa categoria tão importan-
te para o desenvolvimento do
país. A Federação nasce com
a proposta de independência
absoluta do governo e parti-
dos políticos que fazem parte
do reinado da diretoria da

Petrobrás.
É a independência que

garante a luta em prol dos di-
reitos e conquistas de cada
trabalhador que tornou essa
empresa a 3º maior do conti-
nente americano. É com esse
compromisso que nasce a
nossa Federação Nacional
dos Petroleiros: defender e
representar o bem maior da
companhia, o trabalhador.

Comemoração da posse
Companheiros, o

Sindipetro/SJC vai realizar
churrascos de comemora-
ção da posse da nova di-
retoria junto com os traba-
lhadores. A posse oficial
ocorreu no dia 27 de abril,
em que a atual diretoria to-
mou posse para o manda-
to 2010-2013. Agora é a
hora de comemorar junto
da base o resultado do

processo eleitoral. Confira o
calendário de churrascos, que
é apenas uma referência, pois
a participação dos companhei-

ros é livre escolha. As datas fo-
ram escolhidas para atender os
companheiros dos turnos, HA,
aposentados e pensionistas.

DIA     GRUPO
21/05 sexta Convidados/apoiadores/trabalhadores

da ativa e aposentados/pensionistas
27/05 quinta Grupos 4 e 5
02/06 quarta Grupos 1 e HA
09/06         quarta Grupos 2 e 3

Congresso, em 2009, aprova

nova federação da categoria
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O Sindicato sediou nos
dias 5 e 6 um curso sobre os
perigos e riscos do Benzeno.
Os trabalhados foram minis-
trados pela Comissão Esta-
dual do Benzeno e pela
Fundacentro.

Cada vez mais está cla-
ro que a exposição a substân-
cias como Benzeno aumenta
consideravelmente o risco a
doenças que variam de aler-
gia a até mesmo o câncer. A
substância afeta diretamente
o sangue. Estudos em diver-
sos países do mundo sobre o
Benzenismo tratam dos si-
nais, sintomas e complica-
ções decorrentes da exposi-
ção aguda ou crônica ao
hidrocarboneto aromático.

Hoje, sabe-se que até
mesmo o motorista do cami-
nhão que transporta Benzeno
está exposto à substância,
que é existe em inúmeros
compostos e em combustí-
veis derivados de petróleo.

Existem portarias do
MTE (Ministério do Trabalho

Sindipetro/SJC na luta contra a exposição ao Benzeno

e Emprego) classificando a
substância como
cancerígena e aumentando a
restrição ao Benzeno em pro-
dutos e explicitando sua apli-
cação a solventes industriais.

O que se tem notado
em diversos estudos é que os
trabalhadores mais suscetí-
veis a exposição ao Benzeno
são terceirizados. As causas
disso são um conhecimento
técnico menor, falta de treina-
mento adequado. O fato é
que não se investe no treina-
mento e qualificação da mão
de obra terceirizada como se

deveria. O pior é que a alta
rotatividade desses compa-
nheiros impede o acompa-
nhamento da saúde desses
trabalhadores da mesma for-
ma que os primeirizados.

 A luta contra a exposi-
ção ao Benzeno passa

pela organização dos
trabalhadores para
reivindicar a proibi-
ção do uso da subs-
tância, a mesma dis-
cussão que existe,
por exemplo, com re-

lação ao Amianto, subs-
tância cancerígena utilizada
por muitos anos na utilização
de telhas e caixas d’água.

Estamos cobrando da
empresa a volta do PPRA e
PPEOB dos trabalhadores
expostos ao Benzeno, nos se-
tores: DCCF, PR.DH, ETA,
ETQI, TEVAP, Laboratório,
pois não existe limite de tole-
rância de exposição ao
Benzeno.

Esse é o caminho da
nossa luta!

Assembleia delibera apoio a companheira Edilene

Os companheiros de
todos os turnos aprovaram
em assembleia um emprés-
timo que será rateado entre
os sindicatos da FNP (Fren-
te Nacional dos Petroleiros)
à companheira Edilene de
Faria. A trabalhadora é fun-
cionária da Petrobrás em
Salvador/BA e foi demitida

por perseguição política.
Para atacar a trabalha-

dora, a empresa atropelou a
lei e descumpriu vários pro-
cedimentos. A trabalhadora
foi demitida mesmo estando
de licença médica e com pe-
rícia marcada no INSS.

Nós sabemos muito
bem como ocorre a persegui-

ção e descaso da empresa
com os trabalhadores, prin-
cipalmente os lesionados.

Por isso, o apoio à
companheira representa a
luta da categoria contra as
doenças ocupacionais, por
melhores condições de tra-
balho e, acima de tudo, res-
peito!


