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Sindicom endurece e questão
será decidida em assembléia

Campanha Salarial Sindicom 2006

O Sindicom, patronal dos distribuido-
res de combustíveis e lubrificantes, endu-
receu de vez as negociações e se recusa a
melhorar sua proposta.

Conseguimos ter uma reunião com os
patrões no último dia 10 após interven-
ção da Secretaria de Relações do Traba-

lho (do Ministério do Trabalho), mas mes-
mo assim o patronal insiste na tese de que
já fechou acordo com outros sindicatos e
que estes aceitaram sua proposta inicial.

O problema é que cinco grandes sin-
dicatos rejeitaram: Sipetrol -SP, Sitramico
RJ, Sitramico-RS, Sitramico-MG e

Sitramico-PR
O Sindicom diz que somente vai cum-

prir o acordo assinado com estes sindica-
tos, só que eles representam menos de
20% da categoria.

O fato de não termos aceitado a
proposta significa que 85% da cate-

goria não está sob este acordo.
“Isso é uma prova de que a maioria

está descontente. Os que assinaram tem
um peso menor. Nós somos mais fortes
e por isso temos de ficar firmes e uni-
dos nas nossas reivindicações!”, diz
Carioca, diretor do Sipetrol na CNU.

Desde o início das negociações a
nossa mobilização foi intensa. Nos
dias 2 e 3 de fevereiro, os compa-
nheiros do nosso sindicato pararam
por 2 horas a base de distribuição da
Shell, Esso e Repsol em Bauru. De-
pois, pararam a Ipiranga distribuido-
ra, também em Bauru.

Houve paralisações relâmpago
também em Ourinhos. Lá, as distri-
buidoras da Ipiranga e da Shell fica-

Paralizações
ram paradas por aproximadamente 4
horas, causando um grande impacto
não só na distribuição de derivados de
petróleo como também de álcool.

Todas as paralisações, que ocor-
reram também na capital e no Rio de
Janeiro, foram para pressionar o
Sindicom a reabrir as negociações da
Campanha Salarial, mas o patronal fe-
chou questão e levou a situação a um
impasse.

Assembléia

Compareça! É importante que a categoria continue mobilizada e preparada para ir às
últimas conseqüências se for preciso, até que o patronal mude a proposta.

Diante do impasse, chamamos os trabalhadores para uma assembléia a fim de decidir se aceitamos essa proposta,
que não chega a nem 1% de ganho real, ou partimos para greve. A nossa assembléia será no dia 17 de fevereiro, às 18
horas, na sede do nosso Sindicato.
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Expediente

Governo Lula recupera salário mínimo
O governo Lula sempre teve a preo-

cupação de recuperar o salário mínimo.
E é isso que tem feito. Para isso ele cha-

José Floriano da Rocha

mou as centrais sindicais para negociar o
valor de R$ 350. O movimento sindical
brasileiro nunca foi convidado para dis-

cutir o salário mínimo antes.
O resultado de todo este esforço é

o maior valor desde 1985.

Esses recursos vão estimular
a atividade econômica em todo
o país, principalmente nas regi-
ões onde há mais trabalhadores
ganhando apenas um salário mí-
nimo.

Além de dar aumento real para o
salário, o governo Lula protege o po-
der de compra do dinheiro fazendo
controle da inflação.

O resultado é que a recuperação do
salário mínimo, o aumento no número

de empregos e o programa Bolsa Fa-
mília tem reduzido a pobreza no país.

Balança fecha janeiro com superávit
de US$ 2,844 bi

A balança comercial terminou
janeiro com um saldo positivo de
US$ 2,844 bilhões. Esse resul-

tado representa um crescimento
de 30% na comparação com o
mesmo mês do ano passado.

Veja outros dados divulgados
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento:

Taxa de desemprego cai e emprego
industrial cresce em 2005

A taxa de desemprego na Região
Metropolitana de São Paulo caiu ano
passado ao nível mais baixo desde
1998.

• 18,7% em 2004
• 16,9% em 2005

Pesquisa da Fundação Seade e do
Dieese mostra que foram criados 260

mil postos de trabalho no ano passado, a
maioria com carteira assinada. O setor
de serviços foi o que mais abriu vagas,
com a criação de 138 mil empregos.

Já o emprego industrial registrou
crescimento recorde em 2005 segun-
do pesquisa divulgada pela Confede-
ração Nacional das Indústrias (CNI).

• 4,18% em 2005
• 3,49% em 2004

Em dezembro, o emprego industri-
al ficou estável na comparação com
novembro.  A massa salarial teve au-
mento 8,1% em 2005 e o índice de
utilização da capacidade instalada che-
gou em dezembro a 80,7%.
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O companheiro Odair Camillo
Leopoldo Marques, que está saindo do
nosso Sindicato, é um exemplo de vida
dedicada à luta dos trabalhadores. Fo-
ram 23 anos servindo ao Sipetrol.

Ele entrou como suplente de direto-
ria, em 1983, foi tesoureiro por 2 man-
datos, e presidente por 2 mandatos.

Nestes 23 anos de lutas, Odair
participou de muitas greves e mobili-
zações. Ele cita como marcantes as
greves da Ultragaz em 87, que ficou
conhecida como “greve do cartão de
ponto”. Nessa greve, que durou 3
dias e foi a primeira do setor, os tra-
balhadores conquistaram o cartão de

ponto, tíquete e cesta básica.
Ele também cita a greve na Liquigaz,

que ficou parada 3 dias pela incorpo-
ração das horas extras.

Em 96, quando era presidente, o
Sipetrol organizou a primeira greve que
parou a Petrobrás por 5 dias reivindi-
cando melhores salários.

Outro fato que ficou marcado em
sua história no Sindicato foi a unifica-
ção, entre os anos de 96 e 2000, de
cinco sindicatos em um só: Jundiaí,
Guarulhos, Piracicaba, Osasco e
Bauru. “A unificação foi muito benéfi-
ca, pois triplicamos o número de tra-
balhadores na categoria e melhoramos

a organização. Foram anos de lutas,
muitas conquistas”, conta Odair, que
saiu do Sindicato para integrar o Co-
mitê de Organização e Distribuição de
GLP no Brasil, ligado à Agência Na-
cional do Petróleo.

Ele foi convidado a representar os
trabalhadores no Comitê devido à sua
extensa experiência no assunto.

A posse dele no Comitê ocorreu no
último dia 3 de fevereiro e a primeira
reunião de trabalho foi no dia 10. “O
desafio maior será discutir a
terceirização do setor, o desemprego,
os funcionários trabalhando em péssi-
mas condições, sem registro em car-

teira”, explicou, em relação ao novo
trabalho no comitê, que integra ANP,
governo Lula, Petrobrás e Ministério
de Minas e Energia.

Uma vida  de lutas

Programa encaminha jovens ao 1º emprego
O PNPE é uma parceria entre gover-

no e sociedade que tem o objetivo de gerar
emprego e preparar os jovens para o mer-
cado de trabalho através das ações de:

O projeto destina-se a jovens com
idade entre 16 e 24 anos com escola-
ridade desde o ensino fundamental in-
completo até o ensino médio comple-
to e renda familiar per capita de até ½
salário mínimo.

Os jovens que quiserem participar
do programa devem se dirigir a um dos
postos de atendimento da Central de

Trabalho e Renda da CUT levando:

O jovem faz seu cadastro e a cen-
tral o encaminha para as empresas par-
ticipantes do programa.

Critérios para a participação das empresas
Para fazer parte do Programa Primeiro Emprego, a empresa precisa:

As empresas participantes do
PNPE receberão um incentivo em di-
nheiro por jovem contratado, indepen-
dente do porte da empresa.

O contrato de trabalho pode ser

por tempo determinado, com duração
de 12 meses em regime CLT.

O número de jovens que podem ser
contratados varia de acordo com o
número de funcionários declarados.

Sindicalistas se reúnem
com prefeito Emidio

No dia 9 de fevereiro, o secretá-
rio-geral do nosso Sindicato, Joaquim
Miranda Sobrinho, os diretores Juve-
nil e Jânio e outros 50 sindicalistas de
Osasco e região participaram de um
café da manhã com o prefeito Emidio
de Souza.

Na ocasião, Emidio expôs as ações
da prefeitura e futuros projetos. De-
pois o prefeito respondeu as pergun-
tas dos presentes. Miranda quis saber
sobre a instalação do SESC em

Osasco e sobre a regulamentação da
lei que normatiza a venda de GLP.

Quanto ao SESC, Emidio respon-
deu que a construção ainda demora uns
4 ou 5 anos e que enquanto isso, o
SESC irá trazer para Osasco algumas
de suas atividades culturais. Quanto a
regulamentação da lei municipal 3.930/
2005, sobre a comercialização, de GLP,
de autoria do vereador Marcos Martins,
o prefeito prometeu cobrar agilidade de
seu departamento jurídico.
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Programa Brasil
Sorridente chega à Osasco

Osasco vai entrar para o programa
Brasil Sorridente, política de saúde
bucal do governo federal que engloba
diversas ações do Ministério da Saú-
de para ampliar e garantir a assistência
odontológica à população, por inter-
médio do SUS.

A inauguração do CEO - Centro
de Especialidades Odontológicas, que
introduz o Brasil Sorridente em Osasco
será no dia 15 de fevereiro, na rua
Aurora Soares Barbosa, 155.

A chegada do Brasil Sorridente a
Osasco foi o resultado de uma par-
ceria entre a prefeitura e o governo
federal.

O CEO oferecerá tratamento em
endodontia (canal), doenças da gengi-
va (periodontia) e câncer bucal em es-
tágio avançado. A unidade também irá
oferecer cirurgias odontológicas e
próteses dentárias.

Para ter acesso ao centro o paci-
ente terá primeiro que se dirigir ao ser-
viço odontológico da Unidade Básica
de Saúde do bairro. O dentista da UBS
é que vai encaminhar os casos para o
CEO, em dia e horário previamente
marcados. Depois do procedimento no
CEO, o tratamento continua na UBS.

A capacidade mensal de atendi-
mento no CEO será de:
• 90 procedimentos de periodontia
(gengiva)
• 60 procedimentos de endodontia
(canal)
• 90 cirurgias
• 110 procedimentos para pessoas
com necessidades especiais (portado-
res de deficiência, hipertensos, diabé-
ticos, cardíacos, grávidas de risco).

Cada paciente poderá passar por um
ou mais procedimentos no mesmo dia.

Comemore seu aniversário
na Colônia de Férias

Que tal passar um final de semana
agradável a beira mar e ainda comemo-
rar a idade nova ao lado dos amigos?

Agora, a Colônia de Férias do nos-
so Sindicato oferece toda a festa do

seu aniversário.
Você poderá receber seus amigos

para ouvir boa música, comer um deli-
cioso churrasco e apagar as velinhas.

O seu aniversário terá direito a:

Para usufruir tudo isso, o associa-
do terá de pagar apenas R$ 15,00 por
pessoa além da diária (R$ 25 para
sócios e R$ 35 não sócios, pensão
completa).

Você poderá formar turmas de no

mínimo 50 convidados. A chegada é na
sexta-feira e a saída no domingo (2 di-
árias).

Venha comemorar seu aniversário
com a gente! Reservas pelo telefone
(13) 3494-2782.

O Sipetrol homenageou o grande Apolônio de

Carvalho dando seu nome ao novo Espaço

Sindical da sub-sede Osasco

Seu Direito

Ter empregado sem
registro pode dar cadeia
Manter empregado sem re-

gistro na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, sob a con-
dição de aparente cooperado,
é crime contra a organização do
trabalho, passível de pena de
um a dois anos de prisão em
regime semi-aberto ou aberto e
multa. A informação consta na
página eletrônica do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Re-
gião (TRT - São Paulo).

Até dezembro de 2004, ca-
bia à Justiça Federal comum ou
à Justiça Estadual processar e
julgar as ações penais para apu-
ração de crimes contra a orga-
nização do trabalho. A Emen-
da Constitucional nº 45 ampliou
a competência da Justiça do
Trabalho para julgar todas as
controvérsias decorrentes das
relações de trabalho.

 (Extraído do Panorama Brasil)


