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Juntos podemos mais!

Uma categoria profissional é
composta por diversos trabalhadores,
cada um com seus interesses, mas todos
com objetivos comuns: salários dignos,
melhores condições de trabalho,
benefícios, perspectivas de crescimento
na carreira, estabilidade, relações de
trabalho democráticas, etc, etc...
A categoria petroleira tem
demandas ainda maiores: condições
seguras de trabalho, saúde
ocupacional, aposentadoria especial,
regimes e jornadas de trabalho
compatíveis, recomposição dos
efetivos, novas tecnologias, sem falar

em questões mais abrangentes, como
terceirização, políticas de gestão e o
papel estratégico da Petrobrás para o
desenvolvimento do país.
Cobranças e reivindicações fazem
parte do dia-a-dia do trabalhador. Sejam
elas coletivas ou individuais, estão
sempre no centro das disputas e
conflitos inerentes à luta de classe. Daí
a importância do sindicato. Quanto mais
organizado o trabalhador estiver, mais
chances de vitória ele terá. E para
vencer a queda de braço com o patrão,
é imprescindível que os trabalhadores
tenham um sindicato forte,

representativo e combativo.
Direitos e conquistas não caem do
céu. São fruto de uma luta coletiva que
só é possível através da estrutura sindical.
O Sindipetro Caxias está realizando uma
campanha para conscientizar os
trabalhadores sobre a importância da
sindicalização. Associe-se ao Sindipetro
e assuma o seu papel de protagonista nas
lutas e conquistas da categoria petroleira.
A unidade é o que nos torna forte e o
sindicato é o nosso principal elo de união
e transformação. Venha para o Sindipetro
Caxias e torne-se um petroleiro de
categoria.

Você faz a diferença
Você sabia que o Brasil é o país com
o maior número de trabalhadores
sindicalizados na América do Sul? E
que a Central Única dos Trabalhadores
(CUT) é a maior e mais respeitada
organização sindical do continente?
Nesses 24 anos de existência, a CUT
representa quase 8 milhões de
trabalhadores brasileiros. O
Sindipetro-Caxias é filiado à CUT e à
Federação Única dos Petroleiros –
FUP – entidade que congrega outros

12 sindicatos de trabalhadores
petroleiros e do ramo petroquímico.
A nossa organização sindical é
forte e representativa porque foi
construída democraticamente pelos
trabalhadores.
É no chão da fábrica que nasce o
sindicato e é nas bases que está a sua
sustentação e apoio. Cada vez que um
petroleiro ou uma petroleira se
sindicalizam, mais representativa e
forte fica a nossa organização. Assim,

temos muito mais condições de
ampliar nossos direitos, fiscalizar o
acordo
coletivo,
denunciar
irregularidades, corrigir distorções e
avançar na luta por novas conquistas.
O trabalhador sindicalizado é, acima
de tudo, solidário. O trabalhador
sindicalizado defende seus direitos e
age em prol da categoria. O trabalhador
sindicalizado sabe que as conquistas
são coletivas e a luta também. Você faz
a diferença. Sindicalize-se!

Como sindicalizar-se
Para se tornar sócio do Sindipetro-Caxias, basta preencher a
ficha de filiação que está disponível na página do sindicato na
internet www.sindipetrocaxias.org.br
Se quiser conhecer a sede do
Sindipetro, todos os diretores e
funcionários terão o maior prazer
em te receber. O Sindicato fica
localizado na Rua José Alvarenga,
553, no Centro de Duque de
Caxias. Os telefones são: 37744083, 2772-7330 ou 2652-1672.
Você também pode entrar em

contato com os diretores de base do
Sindipetro: Arnaldo (Reduc/MIEE), Amaral (Reduc/RH), Mário
César (Reduc/SOP-IF), Galvão
(Reduc/SMS-Saúde), Robson
Pagodinho (Reduc/MIED), Esdras
(Transpetro/TECAM – MNTTSE) e
Raquel (Transpetro/TECAM –
Núcleo Financeiro SE). Se preferir,

pode também procurar um dos
diretores sindicais liberados que
estão semanalmente nas unidades,
distribuindo os boletins e
conversando com os trabalhadores.

A Necessidade do Sindicato
Mas quem é o sindicato?
Ele fica sentado em sua casa com o telefone?
Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas?
Quem é ele?
Você, eu, vocês, nós todos.
Ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa com a sua cabeça.
Onde more é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta.
Bertold Brecht foi poeta,
teatrólogo e dramaturgo que
lutava pela emancipação social da
humanidade. Nasceu em 1898 na
Alemanha e morreu em 1956. Era
filiado ao Partido Comunista
Independente e se contrapôs ao
autoritarismo e violência do
governo soviético comando por
Stalin. Suas peças, poesias e
demais obra literária formam um
dos maiores legados do século XX
por expressarem as lutas, os
protestos, a rebeldia e os ideais
dos cidadãos comuns que
viveram um dos momentos mais
ricos da história da humanidade.

Impresso em
papel reciclado

Mostre-nos o caminho que devemos seguir e, nós seguiremos com você.
Mas não siga sem nós o caminho correto.
Ele é sem nós o mais errado.
Não se afaste de nós.
Podemos errar e você ter razão, portanto não se afaste de nós!
Que o caminho curto é melhor do que o longo, ninguém nega.
Mas quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós,
de que serve a sua sabedoria?
Seja sábio conosco!
Não se afaste de nós!
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