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Uma explosão queimou dois petroleiros e quatro terceirizados da Petrobrás durante a troca de uma válvula

Na manhã da última quinta-feira (11),
seis trabalhadores foram vítimas de

uma explosão na Revap - dois petroleiros
e quatro terceirizados da Potencial- en-
quanto era realizada a troca de uma válvu-
la. Dois trabalhadores estão internados na
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do
Pronto Socorro da Vila Industrial, e os
demais foram internados no Policlin.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de São José dos Cam-
pos e Litoral Norte (Sintricom)  está acom-
panhando a todo o momento a evolução
do estado de saúde dos companheiros e
torcemos para que todos possam se re-
cuperar e voltar a ter uma vida normal, de
trabalho e família.

PERIGO - Infelizmente, esta situação
não tem sido rara na Revap. Frequente-
mente, denunciamos as práticas insegu-
ras e violações que facilitam a ocorrência
de acidentes, inclusive fatais. O Sintricom,
além de denunciar o risco que a Petro-
brás impõe aos seus funcionários e ter-
ceirizados, fez reiteradas denúncias ao
Ministério do Trabalho, o que levou a fis-
calizações do MTE junto com o Sindicato
na área.

Mais uma vez os diretores da entidade
acompanharão os fiscais do Ministério do
Trabalho ao local. Após as fiscalizações,
a situação sempre melhora, mas o estra-
go que foi feito e o prejuizo aos operários
já foi dado.

IRRESPONSÁVEL - Ivam Rodrigues,
diretor de Saúde e Segurança no Trabalho
do Sintricom, denuncia que "enquanto a
empresa não se compromete com a vida e
segurança dos trabalhadores na área, va-
mos continuar denunciando e exigindo pro-
vidências". "Não aceitamos que pais de
família saiam de casa pela manhã, deixan-
do seus filhos, e voltem de ambulância,
quando não pior", afirmou Ivam. O dirigen-
te sublinha que o Sindicato luta para que
"a Petrobras atue junto às suas gerências
e chefias a fim de que a política de segu-
rança no local de trabalho não seja apenas
letra no papel e que a ocorrência de aci-
dentes seja no máximo uma lembrança tris-
te do passado".

PRESSÃO - Na sexta-feira (12) mais
de 2500 trabalhadores terceirizados deci-
diram, por unanimidade, em assembleia
geral, pela paralisação das atividades,
como um ato de repúdio à falta de segu-
rança oferecida pela Petrobrás. A Federa-
ção Solidária de São Paulo (FSCM-CUT)
esteve presente na assembleia.

Em assembleia realizada no dia 4
de setembro os trabalhadores que atu-
am nas obras da Queiróz Galvão na Ro-
dovia dos Tamoios aprovaram pauta de
reivindicação e, diante da recusa de ne-
gociação por parte da empresa, aprova-
ram indicativo de greve.

VALORIZAÇÃO - A pauta aprovada
contém reajuste salarial de 10%, ajuda
de custo de R$350,00, participação nos
lucros e resultados de R$3.000,00, va-
lor simbólico para o vale transporte, con-
vênio médico sem desconto para os tra-
balhadores e dependentes.

Há duas semanas o Sindicato dos
Trabalhadores e Mobiliário de São José
dos Campos e região (Sintricom) vem
tentando mediar as negociações, mas
a empresa se nega a conversar com a

QUEIROZ GALVÃO SE RECUSA A NEGOCIAR E
OPERÁRIOS DA RODOVIA TAMOIOS
APROVAM INDICATIVO DE GREVE

entidade alegando que esta não repre-
senta os operários daquela região.

LINHA DE FRENTE - "Temos como
comprovar que representamos a região,
mas em primeiro lugar está o direito dos
trabalhadores", disse Ivam Rodrigues, di-
rigente do Sintricom. Ele informou que
o sindicato já fechou dois acordos na
mesma área de abrangência.

Dois dias após a representativa
assembleia, a empresa chamou o Sin-
dicato para negociar. A reunião deve
acontecer esta semana e, caso não haja
acordo ou a empresa não esteja de fato
aberta ao diálogo, os trabalhadores de-
vem aprovar um indicativo de greve. Os
sindicatos da Federação Solidária da
CUT estão dando total apoio ao movi-
mento.

Protesto na Revap contra descaso empresarial com a vida
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LUTA POR REFORMA DO SISTEMA POLÍTICO CONTINUA
Entre os dias 1º e 7 de se-

tembro, depois de uma intensa
mobilização dos movimentos
sindical e social, saíram os re-
sultados da votação pela internet
do Plebiscito Popular pela Re-
forma Política: foram 1.744.872
votantes em todo o país. Des-
tes, 96,9% (1.691.006) foram a
favor da Constituinte do Siste-
ma Político e 3,1% (53.866)
contra.

PARTICIPAÇÃO - O resul-
tado final da votação das cerca
de 40 mil urnas fixas e volantes que es-
tiveram disponíveis em todo o Brasil será
divulgado pelas 450 organizações que

compõem o Plebiscito no dia 21 de se-
tembro, em coletiva de imprensa.

REPRESENTATIVIDADE - A Secreta-

ria Operativa Nacional da Campanha, em
nome de mais de 450 organizações par-
ticipantes e 1800 Comitês Populares,
saudou os milhões de Brasileiros e Bra-
sileiras que participaram do Plebiscito
Popular dando o seu voto em Urnas Fí-
sicas ou pela Internet.

PLEBISCITO - Depois de divulgado,
o resultado final da vota-
ção será entregue à Pre-
sidência da República, ao
Congresso Nacional e ao
Supremo Tribunal Fede-
ral, como forma de pres-

sionar, especialmente os parlamentares,
por um Plebiscito Oficial com o mesmo
tema do Plebiscito Popular.

A equipe de fiscalização do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (Sintracom) visitou, na
semana passada, a empresa Concreto & Telas para conversar com os
operários sobre a importância da saúde e segurança no local de trabalho.
Além dos temas, a equipe tem debatido nos canteiros de obras sobre a
importância da Campanha de Sindicalização realizada pela entidade, a
fim de potencializar política, econômica e socialmente a entidade.

FISCALIZAÇÃO DO SINTRACOM CAMPO
CRANDE VISITA OBRAS E REFORÇA
MOBILIZAÇÃO POR SAÚDE E SEGURANÇA

Na última sexta-feira (12) o Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil de
Volta Redonda e Região realizou uma vo-
tação entre os trabalhadores da Faurencia
Automotive do Brasil Ltda. O objetivo foi
votar a aprovação ou rejeição da proposta
patronal para o Acordo Coletivo.

A votação da proposta foi dividida em
duas partes, uma que tratava do reajuste

Campanha que envolveu mais de 450 organizações coletou  1.744.872 votos em todo o país

MILHARES NO RIO EM DEFESA DA PETROBRÁS E DO PRÉ-SAL

TRABALHADORES DA FAURENCIA VOTAM PROPOSTA DE CONVENÇÃO COLETIVA
salarial e cláusulas sociais, e outra que
tratava da proposta da empresa da cria-
ção do banco de horas.

AUMENTO SALARIAL - A parte do
acordo que previa reajuste salarial de
7,06% para trabalhadores que ganham até
R$ 6.500,00 e R$ 456,00 para quem rece-
be acima deste valor, vale alimentação de
R$ 255,00 e auxílio material escolar de

R$130,00, foi aprovado por cerca de 60%
dos votantes. Já a criação do banco de
horas foi rejeitada por 59,3% dos traba-
lhadores.

O diretor do Sindicato, Zeomar Tessaro
comentou a votação: "acredito que os
trabalhadores aprovaram um bom acordo
diante da realidade vivida no setor e, es-
pecialmente, nesta empresa".

O ato realizado nesta segunda-feira (15) no centro da cidade do Rio de
Janeiro em defesa do pré-sal e da Petrobrás, frente ao edifício sede da em-
presa, reuniu leque variado de movimentos sociais e de partidos.

Convocado pela FUP (Federação Única dos Petroleiros), teve participação
de delegações das centrais sindicais CUT, CTB, UGT, CSB e de sindicatos a
elas filiados, do MST, do MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), do
movimento negro, de entidades de luta dos trabalhadores com deficiência,
lideranças jovens da UNE, do Levante Popular, do movimento feminista e de
trabalhadores do campo, e lideranças do PT, do PC do B e do PDT.

Participando do ato, o ex-presidente Lula condenou os ataques à Petrobrás
e as tentativas de impedir que o Brasil explore as riquezas proporcionadas
pelo petróleo. “Em 2002, quando eu era candidato, argumentei que nós deve-
ríamos construir navios e plataformas aqui, e não no exterior. Fui atacado pelo
governo e pelo ex-presidente da Petrobrás, que disse que não tínhamos
tecnologia suficiente para isso. A realidade mostrou que nós tínhamos sim”.
Destacou que o atual governo projeta como meta produzir 4 milhões de barris
diários com o pré-sal até 2020. “Se os lucros dessa produção vão ser aplica-
dos em educação e saúde, quem não quer que isso aconteça?”, disse Lula.

Milhares de manifestantes abraçaram o
edifício sede da Petrobrás no centro do Rio


