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apesar da insistência de todos os sindipetros do país e da indignação crescente entre os trabalhadores, o rH da empresa, em carta assinada pela ge-
rente de “ambiência”, regina Valle, no último dia 27, reafirmou que não cumprirá com sua palavra e manterá o cancelamento do adiantamento da 
plr. o sindipetro-lp e a Fnp não aceitarão tal desrespeito aos trabalhadores. chamamos todos os petroleiros a se mobilizarem para dobrar esta 

política de recursos Humanos em vigor e denunciamos o descumprimento do compromisso assinado pela empresa. exigiremos também do conselho de 
administração da petrobrás a garantia de provisionamento para os empregados de 25% do montante destinado aos acionistas. o c.a. deve já informar 
este valor, não é possível que seja revelado apenas à assembléia dos acionistas para depois tentarem passar um valor qualquer como um fato dado. a 
petrobrás, que diz prezar tanto pela “negociação”, tem que ser transparente e abrir este diálogo imediatamente com os trabalhadores para discutirmos 
a distribuição do montante de 25%.  não aceitaremos a enrolação costumeira e o joguinho de empurrar o recebimento da plr para junto da negociação 
do act. inclusive, lembramos que este ano a empresa não tem desculpa para atender as chamadas cláusulas sociais.

O Brasil não é uma 
ilha, nem tampouco está 
descolado da economia 
mundial. Longe de ser 
uma “marolinha”, como 
inicialmente tentou afir-
mar Lula, a crise econô-
mica mundial já chegou 
ao Brasil com força e se 
fez refletir com milhares 
de demissões. Apenas 
em dezembro, tivemos 
1,5 milhão de demitidos 
no país, 390 mil apenas 
na indústria. Se descon-
tarmos as admissões no 
período, temos o triste nú-
mero de 655 mil postos de 
trabalho que deixaram de 
existir. Segundo o Datafo-
lha, em pesquisa publica-

da ontem, dia 9, 31% dos 
lares brasileiros têm um 
morador desempregado 
por conta da crise. 

Governos de todo o 
mundo, inclusive o brasi-
leiro, tentam socorrer ban-
queiros e empresários e 
descontar a crise nas cos-
tas dos trabalhadores. Não 
podemos aceitar redução 
de direitos em nome da 
manutenção dos empre-
gos. Historicamente já 
foi provado que isto 
não funciona – os pa-
trões reduzem direitos 
e depois demitem! 

Sindicatos pelegos se 
adiantam e correm para 
fechar acordos rebaixados 

e satisfazer os empre-
sários. Para se ter uma 
idéia do absurdo, até o 
Ministério Público já 
entrou em campo para 
vigiar estes acordos, pre-
ocupado com acordos 
ilegais que prejudiquem 
os trabalhadores. 

Na Petrobrás, também 
tentam garfar nossos di-
reitos a cada Acordo Co-
letivo e, agora, o adian-
tamento da PLR. 

As empreiteiras come-
çam a quebrar - apesar de 
a Petrobrás cumprir seus 
contratos – e deixam seus 
empregados sem salários 
e sem demais benefícios 
e direitos trabalhistas. 

Medidas eMergenciais 
A Petrobrás não pode 

permitir o prejuízo a estes 
trabalhadores, as gerências 
de contrato têm que ficar 
atentas e não permitir um 
mês sequer sem pagamento 
ou sem garantia de qual-
quer benefício, prendendo 
imediatamente o repasse às 
empresas caloteiras. 

Por outro lado, devemos 
exigir do governo a proibi-
ção de demissões sem justa 
causa, a  redução da jorna-
da de trabalho para 36 ho-
ras semanais, sem redução 
de salários e de direitos, 
intervenção nas empresas 
que demitirem em massa, 
principalmente as que rece-

beram dinheiro. 
Chega de socorrer os 

bancos e grandes empre-
sas com recursos públicos, 
devemos exigir políticas 
públicas para atender as 
necessidades da popula-
ção e gerar empregos. 
Unificar a lUta 

Devemos nos solidari-
zar com os companheiros 
demitidos de dentro e de 
fora da categoria petrolei-
ra e também nos unir em 
uma só luta para enfrentar 
a crise. 

Para isso, a FNP e seus 
seis sindicatos propõem 
um calendário unifica-
do de mobilizações (veja 
quadro). A Frente convo-

ca também os petroleiros 
da base da FUP para que 
exijam que suas direções 
façam parte do movimen-
to unificado.

Unificar o calendário de Mobilização!
Plr Já!

Para enfrentar a crise e o desemprego, unificar as lutas contra as de-
missões e a perda de direitos

Em defesa da vida e pela segurança no trabalho
Abaixo a Repactuação – Petros BD para todos

O Petróleo tem que ser nosso! 
Todo o petróleo e gás para uma Petrobrás 100% estatal.

Dias 10 a 13/fev
Mobilizações, atos, setoriais na entrada do expediente – 

em todas as unidades da Petrobrás

Dia 10/fev
Reunião do CDPP – Comitê de Defesa dos Participantes da Petros

14h no Sindipetro-RJ para discutir a campanha para os Conselheiros da Petros
Fórum da Campanha “O Petróleo tem que ser nosso” – 18h no Sindipetro-RJ

Dia 11/fev
12h – Ato Nacional Unificado contra as demissões - 

na sede da Vale (RJ) convocado pelos sindicatos mineiros, 
CONLUTAS, INTERSINDICAL, CUT e vários sindicatos.

16h – Reunião com Petrobrás - Comissão de Regime de Trabalho

Dia 12/fev
9h – Reunião da FNP

Atos na FIESP e na FIEMG
Reunião de organização do seminário pela construção de uma 

nova central sindical no país. A FNP participa como observadora.
14h – Reunião com Petrobrás - Comissão de Acompanhamento do ACT

Dia 13/fev
12h – Ato no Edise (dia da reunião do Conselho de Administração da Petrobrás)

Em São Paulo – reunião nacional do comitê organizativo da 
Campanha “O Petróleo tem que ser nosso”

Março e Abril – assembléias e mobilizações referentes 
à campanha do montante final da PLR

Maio e Junho – Congresso da FNP e início da campanha do ACT

Fup se adianta e calcula rebaixamento da plr

Silva, dirigente da FUP, conce-
deu uma entrevista ao jornal O 
Globo já anunciando a propos-
ta de PLR da empresa, antes 
da própria Petrobrás fazer. O 
pior é que ele mesmo apresen-
tou a justificativa de um possí-
vel rebaixamento! Depois de não 
devolver o dinheiro do Fundo de 
Greve e ser expulso do Sindipetro-
LP, o Silva agora atua como porta voz 
da Petrobrás. O pelego é mais realista 
que o rei!  

FNP
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o petrolino mete bronca!
petrolino >>
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Fala companheirada, como é que vai todo 
mundo? O caldo está engrossando! A 

empresa não cumpriu com a palavra na 1ª 
parcela da PLR e desde já precisamos brigar 
pelo montante dela. O negócio está feio e é 

resultado de uma crise que o governo insiste 
em dizer que não existe, mas passa suas 

consequências para a vida dos trabalhadores. 
Os acionistas? Estão muito bem!

 A grana que vai para o bolso deles aumentou 
em cinco vezes.

Precarização da aMs
Está amarrado des-

de outubro do ano 
passado, no Rio de 
Janeiro, os convênios 
da AMS do Litoral 
Paulista. É trágico 
pensar que sem eles 
muitos petroleiros de 
São Sebastião preci-
sam ir até São José 
dos Campos ou San-
tos para realizar exa-
me de ressonância 
magnética. A clínica 
Santa Marta já pode 
prestar esse tipo de 
assistência em São 
Sebastião. Outros ser-
viços pendentes são 
os de dermatologia e 
otorrino. Espera pela 
liberação também, 
vejam que absurdo, 
o convênio para am-
bulâncias! Talvez por 
isso que a empresa 
fica dizendo que a 
AMS não é um pla-
no de saúde, mas um 
benefício, ou seja, ela 
faz como quer.

Posse da ciPa
No mês passado 

tomou posse a nova 
direção da CIPA de 
São Sebastião. Wil-
son Roberto Gomes, 
coordenador-geral do 
Sindipetro-LP, esteve 
presente. Especialista 
em Segurança do Tra-
balho, Wilson pautou 
em seu discurso os 

descasos da empresa 
no setor e a impor-
tância de uma CIPA 
ativa, em defesa da 
saúde do petroleiro.

calor no edisa i
No Edisa I o calor 

está demais. A falta 
de manutenção no 
sistema de ventilação 
do prédio e a sujeira 
interromperam a re-
frigeração do prédio. 
O resultado é um 
calor desumano e a 
dispensa de muitos 
petrolerios e petro-
leiras. Que vergonha! 
Como o Sindicato é 
solidário, oferecemos 
nossa estrutura para 
a Petrobrás, mesmo 
sabendo que os com-
panheiros e compa-
nheiras já providen-
ciaram ventiladores. 
Exigimos providên-
cias emergenciais!

BoM exeMPlo
Na Venezuela, os 

petroleiros tomaram 
duas das onze plata-
formas da empresa 
americana Helmerich 
& Payne. A multi-
nacional saqueadora 
quer tirar os equipa-
mentos do país justi-
ficando que a estatal 
venezuelana PDVSA 
não paga pelos ser-
viços. São mil tra-
balhadores em cada 

plataforma e a briga 
lá é para manter estes 
empregos. Toda força 
aos companheiros!

UMa dúvida
Será que a justi-

ça carioca está mais 
rápida? No dia 18 
de dezembro quatro 
companheiros foram 
presos no Rio de Ja-
neiro por se mani-
festarem contra a 10ª 
rodada dos Leilões de 
Petróleo e Gás, entre 
eles um membro da 
caravana do Sindi-
petro-LP. Não é que 
já foram intimados a 
comparecer na justi-
ça! São acusados de 
dano ao patrimônio 
público, resistência 
a prisão e agressão! 
Como pode, se to-
dos os quatro foram 
machucados pelos 
policiais? Precisa-
mos lutar contra o 
arbítrio que a justiça 
brasileira vem prati-
cando contra os mo-
vimentos sociais!

errata
Companheirada, ao 

contrário do publicado 
na minha última colu-
na, no boletim 96, o 
impedimento da festa 
dos aniversariantes do 
mês de novembro de 
2008 ocorreu em Pi-
lões, não na Alemoa.

comissões de “regime de trabalho” e 
“acompanhamento do act” acontecem esta semana 

Nos dias 11 e 12 de fevereiro a FNP se reúne com a empresa, 
como parte do que ela chama de “negociação permanente”. Para 
nós, estas reuniões estão mais para “enrolação” que “negocia-
ção”, já que a empresa vem jogando duro contra os petroleiros e 
não faz questão de cumprir suas cartas de intenções.

De qualquer jeito não nos furtaremos a levar à mesa o que falta 
ser cumprido no ACT e o conjunto das reivindicações dos tra-
balhadores.

Baixe a pauta na íntegra em:
http://frentenacionaldospetroleiros.blogspot.com/

Nos dias 5 e 6 de fevereiro ocorreu na sede do Sindipetro-LP mais um encontro da Frente Nacio-
nal dos Petroleiros (FNP). A reunião definiu as táticas da luta pela PLR, crise, Petrobrás e comis-
sões, além de tratar de pontos de organização da própria FNP. Também, os representantes dos 
seis Sindicatos (Litoral Paulista, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe/Alagoas, Amazonas/
Pará/Amapá e São José dos Campos) receberam um grupo de pensionistas e vários petroleiros 
da ativa.

Foto: Renato Santana

O CDPP e a FNP já 
inscreveram seus 
candidatos para 

a disputa eleitoral da PE-
TROS na vaga do Conse-
lho Deliberativo (CD) e 
do Conselho Fiscal (CF). 
Nossos candidatos são: 
RONALDO TEDESCO 
e AGNELSON CAMI-
LO para o CD e SÍLVIO 
SINEDINO e OSCAR 
SCOTTA para o CF.

O CDPP é o Comitê 
em Defesa dos Partici-
pantes da PETROS com-
posto pelas seguintes 
entidades: FNP; FENAS-
PE; Sindipetro/Alagoas e 
Sergipe; Sindipetro/Lito-
ral Paulista; Sindipetro/
Rio de Janeiro; Sindipe-
tro/São José dos Campos; 
Sindipetro/Pará-Amazo-
nas-Maranhão-Amapá; 
ASTAPE-RJ; ASTAI-
PE-SANTOS; ASTA-
PE/BAHIA; ASPENE/
SERGIPE; ASTAUL; 
AMBEP/RJ; AEPET/RJ; 
APAPE/RJ; AEPETRO/
BAHIA e CNQ.

Estas chapas expres-
sam a unidade das entida-

des que seguem firmes na 
defesa dos interesses dos 
participantes da PETROS 
e do PLANO PETROS 
BD PARA TODOS!

Mesmo aos que repactu-
ram e aos novos funcioná-
rios que estão no PLANO 
PETROS 2, a luta continua 
e é a mesma: a garantia e a 
isonomia dos direitos dos 
participantes. Os novos 
participantes e os que re-
pactuaram precisam re-
cuperar o direito que lhes 
está sendo usurpado.

A luta dos participantes 
da PETROS pela defe-
sa dos seus direitos veio 
se acirrando nos últimos 
anos com a investida so-
bre direitos históricos dos 
participantes ativos e as-
sistidos. Notadamente, a 
manutenção das cláusulas 
41 e 42, referente ao FAT/
FC e da cláusula 48, inciso 
X, que garantem a todos 
os que não repactuaram o 
equilíbrio atuarial do nos-
so fundo de pensão.

Infelizmente, esta luta 
foi abandonada pela di-
reção da FUP. Incoeren-

te com a histórica luta 
dos petroleiros, a FUP 
se uniu à direção da 
PETROBRAS e da PE-
TROS e levou os parti-
cipantes a uma aven-
tura, com perda de 
direitos e sujeição de 
suas aposentadorias ao 
mercado financeiro.

Os participantes da 
PETROS podem nova-
mente dar uma resposta 
à altura, como fizeram 
em 2007, quando elege-
ram Paulo Brandão (com 
Roberto Ribeiro como 
suplente) e Yvan Barreto 
(com Epaminondas Mar-
ques como suplente) ao 
Conselho Deliberativo e 
Fernando Siqueira (com 
Sérgio Salgado como 
suplente) ao Conselho 
Fiscal, todos candidatos 
apoiados pelo CDPP, 
FNP e FENASPE.

De 7 a 29 de abril va-
mos eleger novamente 
os candidatos do CDPP 
para o CF! Vamos con-
tinuar garantindo o que 
é nosso!

eleições para o conselho da petros

conselHo deliberatiVo
ronaldo tedesco (redUc)

agnelson silva (sindiPetro Pa/aM/Ma/aP)

conselHo Fiscal
silvio sinedino (edise)
oscar scotta (refaP)

de 7 a 29 de abril, Vamos continuar
garantindo o que é nosso!
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a migração dos velhos urubus
eles eram contra a migração. agora, foram atrás da carniça do poder defendendo a repactuação, plano petros cd, 
remuneração variável. quem disse que urubu não migra?! ainda deram de mentir e se passam por “meu louro”?!

Com o mesmo 
material que a 
Petrobrás usa 

em suas publicações, 
o papel couché, os pe-
legos da PUF soltaram 
um boletim onde só 
faltaram os símbolos 
do Governo Federal 
e do PT. Além disso, 
distorceram números 
e fatos, mentiram ro-
cambolescamente e 
sem nenhuma propos-
ta ou crítica efetiva 
dirigida à empresa, 
mediram o poder de 
fogo da publicação 
tendo como parâme-
tro a distância que 
falta para as eleições 
do Sindipetro-LP. A 
atitude oportunista e 
canalha não poderia 
ficar sem resposta.

“UrUBUzageM 1: Búúúúú!!!” – 
da acUsação de qUe o sindica-
to inventoU UMa “tUrMa nova” 
Para ilUdir a categoria.

Que nem todos os ga-
tos são pardos a catego-
ria já sabe. Afinal, o que 
tem de “sindicalista” da 
PUF segurando nas te-
tas da empresa não é 
brincadeira! Agora, de 
“fantasmagórico” só 
existe “o sindicalismo 
de luta da CUT”, con-
venhamos. Os garotos 
“sabidos e precoces” 
sabem que a realidade 
política na Petrobrás 
é de perseguição para 
quem não tem medo de 
assombração fupista. 

Claro, ninguém aguenta 
mais essa bandinha de-
safinada da PUF cantan-
do sem parar o “jabá” 
pago pela empresa.

“UrUBUzageM 2: fora de ór-
Bita”– da acUsação de qUe a 
atUal diretoria só faz asseM-
Bléia na sede do sindicato.

“(...) Não dá outra. 
Pequenas reuniões de 
aposentados. Proposta 
rejeitada”. Esse é um 
pequeno trecho do so-
frível e colorido bole-
tim da PUF. Primeira 
coisa: a PUF quer que 
a categoria aprove sem 
pestanejar as indecoro-
sas propostas da empre-
sa e acha que afastando 
as assembléias do Sin-
dicato vai conseguir. 
Segunda coisa: quando 
que a PUF, na direção 

do Sindicato, teve o 
hábito de realizar to-
das as suas assembléias 
na porta da Refinaria? 
Terceira coisa: a rea-
lidade mudou porque 
hoje existe a Refinaria, 
os Terminais, os Edisas 
e a Plataforma de Mer-
luza. Imagina quando a 
planta de Caraguatatu-
ba estiver pronta. Com-
panheiros, politicagem 
barata não!

“UrUBUzageM 3: Poder de 
Pressão?”– da acUsação de 
divisionisMo no sindiPetro-lP

Os enganadores da 
PUF alegam que os di-
rigentes do Sindicato 
dividiram a categoria 
quando saíram da Fe-
deração, além de en-
fraquecer o poder de 
pressão. Um absurdo 

porque a PUF sempre 
cede antes da terceira 
mesa de negociação e 
impede a empresa de 
continuar negociando 
com os sindicatos que 
compõem a FNP. Claro, 
parte dos dirigentes dela 
fazem parte da direção 
da Petrobrás. Quando 
vão aprender que nem 
todo sindicalista quer 
virar as costas para a 
categoria?

“UrUBUzageM 4: Mais Politica-
geM e Mentiras” – da acUsa-
ção de qUe o sindicato só fez 
festa e não esteve nas lUtas 
Pelo Petróleo.

Além de lembrar do 
aniversário de meio sé-
culo do Sindipetro-LP, 
elaborando uma revista, 
realizando exposições, 
festas e campeonatos, 

a atual direção esteve 
presente nas manifes-
tações e paralisações 
em torno da campanha 
“O Petróleo tem que ser 
Nosso!”, que ocorre-
ram no mesmo período. 
E não foi no teatrinho 
feito pela PUF. Ao con-
trário, o Sindipetro-LP 
esteve presente em um 
ato no Rio de Janeiro 
no dia 18 de dezembro, 
data em que ocorreu a 
10ª rodada dos leilões 
da ANP. Saldo: repres-
são policial e um mem-
bro da delegação do 
Litoral Paulista preso. 
Sem contar que houve 
convocação geral.

“UrUBUzageM 5: filiação 
coMBina coM eleição?” – de 
qUando qUereM fazer da filia-
ção sindical “carne de vaca”.

A PUF gosta de rimi-
nhas pobres e oportu-
nistas. No fundo, a po-
breza ética dos pelegos 
é tão grande que eles 
continuam dizendo por 
aí que a atual direção 
do Sindipetro-LP não 
quer filiar petroleiros e 
petroleiras. Mentira! O 
Sindicato sempre es-
teve e continua aberto 
aos novos membros. 
Quem quiser pode ir 
até a Secretaria do Sin-
dicato e ver de perto.  A 
PUF não garante filia-
ção nenhuma no Sindi-
petro porque ela já está 
garantida para quem 
quiser fazer. Fica cla-
ro o interesse eleitoral 
por trás dessa patifaria. 
Para a atual diretoria 
filiação jamais formará 
rima com eleição.

companheiros (as), um novo movimento sindical está se consolidando! leia a cobertura completa no site www.sindipetrolp.org.br

Ao contrário da tabe-
la FUPETROBRÁS, o 
Sindipetro-LP traz à ca-
tegoria os números reais 
de reajuste salarial de 
2003 até 2008 (Governo 
Lula). Contudo, expli-
camos a diferença das 
duas opiniões: a FUP 
joga no reajuste salarial 
os benefícios (avanço de 
nível, RMNR e abono); 
a FNP e o Sindipetro-
LP consideram reajuste 
apenas o agregado no 
salário base do cargo. 
Isso porque os benefí-
cios não são incorpo-

reajuste x inflação: a tabela dos trabalhadores!
rados ao Fundo de Ga-
rantia, aposentadoria, 
férias. Por isso, o Sin-
dipetro-LP não defende 
remuneração variável. 
Logo, não representam 
aumento real.  

Desde 2004 os apo-
sentados passaram a ser 
discriminados porque 
eles não recebem Avan-
ço de Nível. Os apo-
sentados começaram 
a entrar com ações na 
justiça, que considerou 
a movimentação da Pe-
trobrás como manobra. 
Em primeira e segunda 

instâncias as vitórias 
estão acontecendo. Da 
mesma forma, novos 
processos surgiram 
em torno da RMNR e 
Abonos.

O Sindipetro-LP con-
sidera que todos os pe-
troleiros e petroleiras 
vão se aposentar ou sair 
da empresa, portanto a 
remuneração variável 
é maléfica. Também, 
considera um absurdo 
a FUP maquiar os nú-
meros do reajuste para 
tentar manipular a 
opinião da categoria.

Duas juízas, duas 
sentenças com a mes-
ma avaliação. Lembram 
do dia 2 de agosto de 
2007? Então, naquele 
dia a FUP montou uma 
assembléia na base do 
Litoral Paulista e “apro-
vou” o PCAC. Como o 
Sindipetro-LP não es-
tava mais filiado a ela, 
entrou com uma ação, 
por intermédio de seu 
Departamento Jurídico, 
pedindo a invalidação 
do ato golpista, posto 
que em sua assembléia 
não houve aprovação. 
Ganhou com facilidade.

O resultado disso é 
que a categoria do Li-
toral Paulista pode en-
trar com ações pedindo 
equiparação salarial, ao 
contrário das bases que 
aprovaram o PCAC. O 
que a FUP queria era 
aniquilar esse direito, 
mas custou caro: a sen-

uma patifaria que custou caro... para a Fup

2003

2004

2005

2006

2007

2008

tença obriga ela a pagar 
ao Sindipetro-LP 500 
mil reais.

Não só isso. Outra ju-
íza, da 4ª Vara do Traba-
lho, condenou a FUP a 
se retratar, por meio de 
boletins à categoria, que 
a assembléia do dia 2 de 
agosto não foi realizada 
em decorrência da limi-
nar de anulação. 

Golpe para cima da 
categoria do Litoral 
Paulista? Vamos até o 
final na defesa dos pe-
troleiros e petroleiras! 

10,7

7,81 + avanço de nível

6,2 + avanço de nível

2,8 + avanço de nível

4,18 + rMnr + aBono

6,17 + rMnr + aBono

acumulado – 37,86%
acumulado icV/dieese – 48 %
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o movimento sindical na opinião de...
entrevista >>

Foto: Renato SantanaÍndio, um dos diri-
gentes da Intersin-
dical, é parte ativa 

das opiniões que surgem 
sobre a estruturação do 
novo movimento sindi-
cal. Defensor da unidade 
entre as forças sindicais 
que não se venderam ao 
governo, acredita que só 
com a construção de uma 
nova central sindical 
os trabalhadores terão 
mais força para comba-
ter o capital e sua mais 
recente crise. Leia agora 
os principais trechos da 
entrevista realizada na 
sede do Sindipetro-LP.

U&T: Qual é a situa-
ção do movimento sindi-
cal hoje no Brasil?

Índio: O movimento 
sindical já vive uma cri-
se que não é de agora. Já 
vem desde a década de 90. 
É uma crise que se abateu 
muito com a estruturação 
produtiva das novas for-
mas de gestão da mão-
de-obra. Isso colocou o 
movimento sindical na 
defensiva. Nós já viemos 
de um período longo de 
baixa intensidade de lu-
tas. Nós estamos diante de 
uma crise internacional da 
economia capitalista, que 
além das consequências 
ruins a condição de vida 
e de trabalho, aumen-
tando a possibilidade de 
desemprego, coloca uma 
possibilidade de reascen-
der o movimento. Os tra-
balhadores precisam do 
movimento sindical atu-
ante, organizado, para 
fazer enfrentamento ao 
grande capital.

U&T: Como você 
acha que o movimento 
sindical, agora, tem que 
se portar para enfrentar 
sua própria situação de 
dificuldade e a do traba-
lhador?

Índio: Bom, se a gente 
tivesse enfrentando uma 
crise do capital com o blo-
co dos trabalhadores mi-
nimamente organizado e 
unificado, a gente poderia 
ter até um enfrentamen-
to em um outro patamar. 
A gente parte de uma si-
tuação muito defensiva. 

Numa situação de de-
semprego, de ataque aos 
direitos. Os trabalhadores 
ficam com mais medo do 
desemprego. Agora o ata-
que é tão brutal que nossa 
expectativa é que os traba-
lhadores se coloquem em 
movimento. Isso depende 
também das organizações 
terem capacidade política 
para formular alternati-
vas, para apontar um ou-
tro caminho, mas também 
depende da capacidade do 
movimento sindical orga-
nizar os trabalhadores para 
fazer este enfrentamento. 
Não tem saída, ou a gen-
te faz o enfrentamento, 
ou o grande capital vai 
jogar a crise para os tra-
balhadores, aos povos, a 
soberania nacional.

U&T: Politicamente, 
quais são as principais 
contradições hoje que o 
movimento sindical está 
enfrentando?

Índio: Pois é. No Brasil 
e no mundo o movimento 
já vem sofrendo com esse 
processo da estruturação 
produtiva. No Brasil, com 
a chegada do Lula, esse 
processo de fragmentação 
e disperção, produto da 
reestruturação produtiva, 
se ampliou. O governo 
Lula atuou para cooptar 
os setores sindicais, para 
cooptar as lideranças, para 
cooptar as pricipais orga-
nizações, a CUT, o PT, e 
outras organizações dos 
trabalhadores. Isso au-
mentou a fragmentação, a 
dispersão. A fragmentação 
que era na base, nos traba-

lhadores, o fim da fábrica 
fordista e pequenas unida-
des produtivas, agora nós 
temos uma fragmentação 
política das organizações. 
A CUT, a FUP, as organi-
zações que foram constru-
ídas nos anos anteriores, 
infelizmente elas capitu-
laram e faliram como de-
fesa dos trabalhadores. Os 
trabalhadores precisam de 
uma nova organização, 
novas ferramentas para 
continuar fazendo a luta.

U&T: E essa é a gran-
de marca do movimento 
sindical pós Lula?

Índio: Eu acho que 
esse é um dos pontos fun-
damentais. A gente não 
vai conseguir fazer esse 
enfrentamento com cada 
um no seu pequeno bar-
quinho, na sua pequena 
organização. Nós temos 
que ter a capacidade de 
construir novos instru-
mentos, ferramentas com 
força, com enraizamen-
to social, com força po-
pular. Agora, a outra é a 
marca da cooptação, da-
queles que se renderam e 
abandonaram a luta. Pelo 
menos uma luta da trans-
formação profunda das 
estruturas sociais. E acre-
dito que o próximo perío-
do vai exigir ainda muita 
unidade de ação, ainda de 
setores que tenham dife-
renças entre si, porque nós 
temos uma situação muito 
grave para enfrentar que é 
a crise, os desdobramen-
tos da crise, os ataques, a 
flexibilização de direitos, 
do desemprego. É no mar-
co dessa unidade de ação, 
desse processo de resis-
tencia. Nesse período de 
baixa intensidade de lutas, 
que a gente já vivencia há 
quase vinte anos, a gente 
precisa se preparar para 
o momento de retomada. 
Se houver uma retomada 
de lutas e não houver or-
ganizações com capaci-
dade política para apontar 
rumos, para dar uma di-
reção, para formular um 
programa, formular uma 
estratégia.
Na próxima edição a 
opinião de Zé Maria, di-
rigente da Conlutas.

Uma nova central é possível Fórum social mundial aponta 
perspectivas à “crise de civilização”
Entre os dias 27 

de janeiro e 1° 
de fevereiro, em 

plena região Amazônica, 
ocorreu a nona edição do 
Fórum Social Mundial 
2009 (FSM). Um mo-
mento ímpar para a troca 
de idéias e experiências 
entre diversos movimen-
tos sociais e políticos de 
todo mundo, que acredi-
tam e lutam por um ou-
tro mundo. O FSM 2009 
se dá num contexto de 
várias crises mundiais: 
econômica, energéti-
ca, ambiental, alimen-
tar, cultural e política. 
Tudo indica que todas 
estas crises convergem 
para uma crise do mo-
delo de civilização.

Quem pensou que este 
FSM, na terra governada 
por Ana Júlia (PT), seria 
palco do governo fede-
ral, estava muito enga-
nado. A crise econômica 
no Brasil e o crescimento 
da devastação da Flores-

ta Amazônica ganharam 
fôlego nas atividades lá 
ocorridas e nesse contex-
to, e ficou mais do que 
evidente que o Governo 
Lula de nada tem contri-
buído para a preservação 
ambiental e para prote-
ger os trabalhadores da 
enxurrada de demissões 
em andamento.

O representante do 
Sindipetro-LP e dos de-
mais sindicatos da Frente 
Nacional dos Petroleiros 
(FNP) participaram do 
FSM, onde buscaram, 
dentre outras coisas, o 
fortalecimento da cam-
panha “O Petróleo tem 
que ser nosso!”. Os re-
presentantes dos sindica-
tos da FNP participaram 
de algumas atividades 
que pautaram a questão 
do petróleo; uma organi-
zada pelo grupo Ecologia 
Urbana (SP) tinha como 
título “Petrobrás Assas-
sina” e outra impulsio-
nada pela FNP intitulada 

como “A Geopolítica do 
Petróleo”. Ambas as ati-
vidades contaram com a 
participação do represen-
tante da AEPET-RJ.

Este FSM possibilitou 
o início de um importante 
processo: a reorganização 
dos Movimentos Sindical 
e Popular, no imperativo 
da unidade de todos e 
todas que querem lutar e 
superar a atual situação 
de dispersão e fragmen-
tação do movimento sin-
dical brasileiro.  Duran-
te a atividade “A Crise 
Econômica Mundial, os 
Desafios da Classe Tra-
balhadora e a Reorgani-
zação dos Movimentos 
Sindical e Popular” fo-
ram debatidos planos de 
ação comum para 2009 
e foi encaminhado um 
processo de construção 
de uma alternativa uni-
tária dos trabalhadores à 
capitulação da CUT e de 
outras centrais pelegas ao 
governo neoliberal.  

no PróxiMo dia 18, às 19 horas, ocorre no aUditório do sindiPetro-lP o seMinário 
“recUrsos energéticos e Meio aMBiente”. 

a organização é do coletivo alerta Petroleiro 
e contará coM a ParticiPação de

 Mari alMeida, rafael Poço 
(MoviMento ecologia UrBana) e 

PaUlo PiraMBa (rede ecossocialista).

debate sobre recursos energéticos

participe!

O Sindipetro-LP firmou mais um convênio, desta vez com a Ótica Popular. As 
ofertas aos associados são: descontos para compra de armações e lentes.

Para atender aos associados, a ótica cobrará 15 reais por consulta. Os benefí-
cios não param por aí. Sobre a armação, o desconto é de 60% e 20% em qual-
quer compra feita na loja. É obrigatório a apresentação da carterinha de sócio.

A loja da Ótica Popular fica localizada na Avenida Conselheiro Nébias, 
189, em Santos. Demais dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3221-2336, 
ramal 224.

Ótica popular faz descontos para associados 

Não bastasse o ataque 
aos nossos bolsos, a vira-
da do ano também trouxe 
à tona, mais uma vez, as 
graves falhas na políti-
ca de SMS da Petrobrás. 
Com a morte de um tra-
balhador na P-34 e um 
gravíssimo acidente no 
Edise, com um eletricista 
tendo ficado em coma por 
vários dias.

Os acidentes costumam 

ser resultado de uma com-
binação de fatores. São 
também em geral prece-
didos de vários quase-
acidentes. Ou seja, o mais 
provável é que os fatores 
que, combinados, levaram 
a que ocorresse os aci-
dentes tenham se repeti-
do por diversas vezes até 
este desfecho. Procedi-
mentos equivocados, má 
avaliação de riscos, EPI 

(Equipamento de Prote-
ção Individual) incorreto 
e fiscalização inadequada 
comumente contribuem 
para os acidentes.

Devemos cobrar da 
Petrobrás um plano de 
ação para que todos os 
problemas apontados pe-
las investigações sejam 
resolvidos. A segurança 
deve estar acima da renta-
bilidade!

pela vida e segurança no trabalho


