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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, IPM, MARINAS E GARAGENS NÁUTICAS

1º de maio - Dia do Trabalhador e da Trabalhador
a!
balhadora!
Mês de maio – Comemoração dos 15 Anos do Sindminérios
O 1º de maio é uma data
comemorada em todo o mundo como o Dia
do Trabalho, mas, na verdade, o 1º de maio
é uma data para se comemorar o dia do
Trabalhador e da Trabalhadora.
É importante lembrar que quem
constrói a riqueza do mundo é a classe
trabalhadora.
No período em que o Dia do
Trabalhador foi criado (1889), os
trabalhadores e as trabalhadoras eram
explorados de forma desumana. A união da
classe e a luta dos companheiros
deflagraram várias greves, protestos.
Operários foram assassinados cruelmente
pelos poderosos que tentavam em vão
coibir as reivindicações por melhores
salários e condições de trabalho.
Podemos também refletir sobre a
realidade atual da classe trabalhadora. É
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horária e tantas outras
barbáries para explorar
cada vez mais.
Trabalhadores e
Trabalhadoras de todo o
mundo estão organizados
para enfrentar os ataques
aos nossos direitos.
Devemos
estar
organizados, juntos,
lembrando sempre que o
conjunto de direitos que
nós temos hoje só foi alcançado por meio Contra a retirada de direitos!
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Não podemos permitir que os
Viva a luta da Classe
governos continuem a governar para os
capitalistas e contra a classe trabalhadora.
Trabalhador
a!
balhadora!

Sindminérios: 15 anos de Luta!

programa A Voz do Trabalhador. Nós
debatemos os seus direitos, os problemas no local de Trabalho e na nossa
cidade, sempre com a participação do
ouvinte. De segunda a sexta, a partir
das 17h, na rádio Logos FM.
Participe! Telefone (12) 3941-8655.

A história do Sindminérios está inserida
nos últimos 15 anos de luta dos trabalhadores
da categoria dos Derivados de Petróleo,
Marinas e Garagens Náuticas do Vale do
Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
O nosso Sindicato completa no dia 23 de maio
uma década e meia.
Antes desses 15 anos, o Sindicato era
uma subsede do Sindicato de São Paulo.
Depois, nos tornamos a subsede do
Sindminérios de Guarulhos. Por reivindicação
dos trabalhadores, em 1994, construímos
uma sede em São José dos
Campos e subsede em Caraguá
para as bases no Vale do
Paraíba, Serra da Mantiqueira e
Litoral Norte.
Muitas lutas foram travadas nesses 15 anos. Hoje, a
Convenção Coletiva do nosso
Sindicato está entre as 10
melhores do país. Sem dúvida, devemos avançar sempre nas conquistas e isso é
trabalho de toda a categoria. Também estamos
conscientes do dever de

Papo Aberto
Seminário da categoria
Editais
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estarmos à frente na luta de classes. Nossas batalhas não se resumem às mesas de
negociação. Estamos juntos com os movimentos sociais no combate à desigualdade
no mundo do trabalho e por respeito aos direitos humanos.
O Sindicato é um instrumento de luta
do trabalhador. Para continuar fortalecendo
a nossa organização, filie-se ao
Sindminérios, aproveite os vários convênios do Sindicato, que estão listados na última página.
As fichas de sindicalização podem ser
solicitadas aos diretores do Sindicato
ou
no
próprio
Sindminérios. Você também
pode acessar a ficha no link
“área do Sócio” do nosso site:
www.sindminerios.com.br.
Para comemorar os 15
anos, o Sindminérios vai realizar
atividades, como: torneio de futebol, atividades culturais e ciclo
de palestras. Mais informações no
Sindicato e em nossos informes.
Participe das atividades de
15 anos do Sindminérios!

Convênios e serviços
para os associados
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Papo Aberto
NACIONAL GÁS
Foi dada uma freiada nos chefes da filial da
Nacional Gás. Graças às corajosas denúncias,
a filial conta hoje com a renovação do
encarregado e do gerente. A regional nem sabia
dos desmandos na filial. Com relação ao
convênio médico, ficou para depois que a
Unimed inaugurar o hospital em São José.

moralmente os trabalhadores reabilitados. O
empregado quase acaba com a saúde no
trabalho braçal e duro e ainda tem que ser
humilhado. Tem dó! E queremos melhorar o
convênio médico, mas sem nenhum prejuízo
em contrapartida para o trabalhador. A direção
da empresa tem a maior empáfia enquanto o
salário da Liqui é o menor do gás.

pronto! Precisamos é discutir a PLR 2009, que
tem que ser gorda!

ULTRAGAZ
O Grupo ultra-arrogante “tentou” enrolar os
trabalhadores de São José dos Campos e Mogi
das Cruzes e não pagar a Cesta Extra! Isso é
demais! E ainda tem atrasado o valetransporte e o holerite com freqüência. Não se
esqueçam: se você for em um médico
particular, a empresa é obrigada a ressarcir o
valor da tabela AMB. E até agora nada de PLR
na ultra-sacana! A empresa ainda monitora os
caminhões por radar. Os companheiros não
podem parar nem para fazer xixi. Se der dor
de barriga, tem que usar o capacete para as
necessidades fisiológicas. Pode uma
sacanagem dessas da empresa?

CHEGA DE MACHISMO!

DATA-BASE TRR
A primeira rodada de negociação da TRR
(Cruzóleo e Vale do Paraíba) está marcada
para 5 de maio. Aguardem!

CONSIGAZ
A Consigaz atualizou o convênio médico com
o Policlin e parece que está dando certo.
Estamos de olho!
SHV
A SHV resolveu informatizar! Que legal! A era
da informática já está quase ultrapassada e
só agora vai informatizar. Contudo, querem
que os trabalhadores retirem o holerite no
computador, mas não tem computador. A
empresa ainda não oferece curso de
informática para os empregados. A coisa não
funciona, né, gente! Papel como comprovante
de pagamento já! Podem parar de enrolar!
LIQUIGÁS
Não adianta a Liqui dizer que é BR e que é
melhor que os outros. O encarregado sempre
dá bola fora. Já tem tempo que ele assedia

Estamos recebendo denúncia de diversas
cias. e estamos apurando que os chefes, que
podem até pensar que as mulheres da
categoria não são protegidas pelo Sindicato,
praticam com frequência assédio moral contra
as mulheres da base. Gente, além de tudo,
prática de machismo? Aí já é demais!
INFORMES
TOTAL DISTRIBUIDORA
Já conseguimos o pagamento de bolsas de
estudos! Porém, precisamos nos mobilizar
para a conquista da PLR!
PETROBRAS BR
Vitória! Conseguimos incorporar os
trabalhadores da Liqui como efetivos da BR. A
PLR já está garantida!
SINDICOM – DISTRIBUIDORAS
Trabalhadores das distribuidoras devem
procurar o Sindicato para providenciarmos o
pagamento da bolsa de estudos 2009.
VALE DO PARAÍBA E CRUZÓLEO
Já está na hora de marcarmos data de
negociação da PLR.
LIQUIGÁS
O Sindminérios, em conjunto com todos os
sindicatos da Federação, chamou reunião com
o presidente da empresa para tratar de uma
pauta extensa, que inclui a 2º parcela da PLR
de 2008. A discussão do item citado deveria
ser desnecessária, pois tem que pagar e

Mobilização derruba projeto que afetaria trabalho no gás
O Sindminérios informou aos
trabalhadores no ano passado que havia
um projeto de lei, PL 6618/06, que
precarizava as relações de trabalho no gás.
O projeto permitia a recarga parcial de gás
de cozinha nos postos de combustíveis. É
claro que isso só ia beneficiar o deputado
que inventou esta barbaridade para dizer
que fez alguma coisa de útil para o povo.
O PL 6618/06 afetaria a venda direta
do gás de porta em porta e colocaria em
risco a nossa categoria. Os botijões não
voltariam para as empresas para a devida
manutenção e ainda existiria o risco do
manuseio do produto em postos de
combustíveis, sem contar no risco à

segurança do consumidor.
O Sindminérios, junto com outros
sindicatos da categoria de todo o país,
realizou seminários, foi até o Congresso
Nacional questionar e pressionar os
deputados para reverem a medida.
Resultado: vitória! Conseguimos
derrubar este ataque à categoria. O projeto
foi rejeitado na Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio da Câmara dos Deputados.
Valeu, companheiros, pela
mobilização, pela participação nas
assembleias e no apoio a nossa luta. Esta
vitória é de todos os trabalhadores do gás!
Parabéns!

COPAGAZ
Conseguimos mudar o convênio médico para
tentar melhorar o atendimento aos
trabalhadores. Conseguimos conquistar
também o convênio odontológico.

8º SEMINÁRIO DA CATEGORIA
Vem aí o 8º seminário da Federação do
gás. O evento será realizado em junho com
o apoio de todos os segmentos de luta da
categoria. O seminário vai discutir a
conjuntura do setor e preparar atividades
para a data-base, entre outros pontos.
Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de
Minérios e Derivados de Petróleo de São José dos
Campos, Vale do Paraíba e Região
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores
da categoria representados pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E
DERIVADOS DE PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS, VALE
DO PARAÍBA E REGIÃO, a participarem da Assembléia Geral
Ordinária que será realizada à Av. Mário Galvão, 364 – Centro,
São José dos Campos (SP), no dia 22 de junho de 2009,
segunda-feira, às 18h, em primeira convocação, e, não
atingindo quórum legal, em segunda e última convocação,
uma hora após para discutirem e votarem a seguinte ordem
do dia:
1)
Análise, discussão e votação, aprovação do Balanço
Anual e demais documentos contábeis pertinentes aos
exercícios de 2006, 2007 e 2008 nas conformidades estatutárias
e legais;
São José dos Campos, 20 de abril de 2009.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente

Sindicato dos Trabalhadores no Comércio
de Minérios e Derivados de Petróleo de São
José dos Campos, Vale do Paraíba e Região
Pelo presente edital, ficam convocados os trabalhadores em
empresas Armazenadoras, Engarrafadoras, Distribuidoras,
Revendedoras e Transportadoras do Comércio de G.L.P,
Pesquisas e Comércio de Minérios, Comércio e Revenda de
Lubrificantes, BR Distribuidora representados por esta entidade
a participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada no Terminal de GLP, à Av. Presidente Tancredo
Neves, 1200 - Jardim Americano, no dia 22/06/09, segundafeira, às 7h, em primeira convocação e, não atingindo quórum
legal, às 8h, em 2ª convocação, para discutirem e votarem a
ordem do dia:
1)
Discussão e aprovação da pauta unificada de
reivindicação de data-base;
2)
Outorga de poderes para o Sindicato negociar e firmar
Acordo Coletivo de Trabalho e ou Convenção Coletiva de
Trabalho, bem como instaurar Dissídio Coletivo junto ao TRT;
3)
Fixação da Contribuição Assistencial / Confederativa
para custeio da organização Sindical, em especial para seu
aparelhamento em futuras negociações, fiscalizações de
cumprimento de seus interesses coletivos e direitos individuais,
bem como o percentual de repasse à Federação e
Confederação. Notificação aos interessados desde já fica
assegurado o direito à oposição ao desconto da Contribuição
Assistencial / Confederativa no prazo de 15 dias após a
Assembléia apresentada individualmente e por escrito junto
à Secretaria da Entidade.
4)
Fixação da Contribuição Associativa para exercício
de 2010;
São José dos Campos, 21 de abril de 2009.
Maria Antonieta de Lima- Presidente
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Campanha salarial: crise não af
eta mer
cado do gás
afeta
mercado
O período de data-base dos
trabalhadores do gás começa a se
aproximar e temos que estar preparados
para nos mobilizar em prol de aumento
salarial.
Sabemos que a principal desculpa
dos patrões este ano na mesa de
negociação será a crise econômica.
Mas sabemos também que a crise
não afetou em nada as vendas do gás, ou
seja, temos margem para reivindicação.
É claro que o patrão vai usar o
agravante das demissões na região para
pressionar os trabalhadores e apostar no
terrorismo psicológico para desmobilizar
os trabalhadores.

Não vamos engolir esse papo furado
de crise. Não tem crise nenhuma no gás.
É por isso que temos que estar
preparados para lutar! A
união dos trabalhadores
nas assembleias da
categoria, nas
mobilizações é o
que dá força
para o Sindicato
lutar na mesa de
-se
e
z
i
l
a
negociação e
indic
S
avançar nas
conquistas!
Juntos, somos
fortes!
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A classe trabalhadora paga
a conta da crise dos ricos
A crise que assola o mundo é a crise da
ganância e do poder! Os especuladores
financeiros e raposas de plantão não estão
lucrando tanto quanto gostariam com a
“economia virtual” e por isso exploram mais a
classe trabalhadora. Vão bater na porta dos
governos de todo o mundo para pegar dinheiro
público, que é dinheiro nosso!
No Brasil, o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) nunca
repassou tanto dinheiro para os ricos.
Empresas bancadas por
financiamentos com o
nosso dinheiro, como a
Embraer,
demitem
trabalhadores sem dar
nenhuma satisfação. É
isso o que o patrão quer:
explorar trabalhadores e
trabalhadoras, lucrar cada
vez mais, pegar dinheiro
público para garantir os
seus investimentos sem
ter nenhum risco e ainda
demitir quando quiser.

A GM é outra que vira-e-mexe mete a
mão no dinheiro público. A multinacional e
muitas outras empresas no mundo estão
usando a desculpa da crise para pegar dinheiro
público, se reestruturar e sair da crise do lucro
que já estavam antes mesmo desta crise
financeira chegar. Ou seja, estão pegando
dinheiro do povo para cobrir os seus rombos!
É o nosso dinheiro bancando a burguesia
e garantindo os lucros dos patrões! É assim
que este modelo capitalista de exploração
funciona.
Num passado recente,
os empresários eram
contra a interferência do
governo na economia. O
papo
do
neoliberalismo
era de que os
capitalistas
deviam mandar
sozinhos.
Agora quando
essa ganância
gera crise os

capitalistas vão choramingar à porta dos
governos para tapar os buracos com dinheiro
público.
Os governos, que deveriam investir no
bem-estar do povo, como educação de
qualidade, habitação, saúde pública decente,
acabam virando mais uma fonte de
financiamento dos ricos. É isso o que o mundo
- intelectuais, parlamentares, movimentos
sindical e social - discute neste momento.
O Sindminérios participou recentemente
de um seminário na UNICAMP (Universidade
de Campinas) em que os especialistas em
economia e relações do trabalho Prof. Dr.
Paulo E. A. Baltar, Prof. Dr. José Dari Krein,
Prof. Dr. Waldir Quadros e Prof. Dr. João
Manuel Cardoso de Mello debateram a “Crise
Econômica: Impactos no Trabalho e na
Estrutura Social”.
É consenso que a elite explora cada vez
mais para sair de toda e qualquer crise. Por
isso, como explica a cartilha que o Sindicato
distribuiu sobre a crise, cabe a nós lutarmos
para mudar este modelo econômico e acabar
com a farra da elite!

28 de Abril: Dia de luta contra as mortes no Trabalho
28 de abril é Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes de
Trabalho e de Doenças Profissionais.
A data lembra os mortos por acidentes
do trabalho e denuncia as más condições
de exercício da atividade profissional que
tiram a vida de trabalhadores e
trabalhadoras.
No Brasil, uma das atividades mais
degradantes que muitas vezes custam a
vida do trabalhador é a de cortador de cana.
Muitos companheiros chegam a perder a
vida nos canaviais devido à exaustão.
A Organização Internacional do
Trabalho (OIT) estima que ocorram no Brasil
mais de 2.800 mortes por ano. No mundo, o
número de mortos por acidente de trabalho
pode chegar a 350 mil por ano. Não existem

números exatos sobre a quantidade de
operários mortos no Brasil e no mundo por
causa das más condições de trabalho e da
exploração, já que nem todos os trabalhadores
estão na formalidade. Existe muita subnotificação dos acidentes e mortes no
trabalho.
Vale enfatizar que a culpa pelos
acidentes e mortes no trabalho é da
precarização imposta pela patronal. Muitas
vezes, os empregados são obrigados a
trabalhar longas jornadas, com pouco
funcionário para muito serviço, sem os
equipamentos de proteção necessários, em
locais inapropriados que acarretam em
periculosidade e insalubridade.
Você vende a sua força de trabalho para
o patrão, não a sua saúde e a sua vida!

O combate a esta realidade passa pela
organização dos trabalhadores. Para isso, é
preciso fortalecer a CIPA (Comissão Interna
de Prevenção
de Acidentes),
denunciar as
más condições
de trabalho ao
Sindicato e
lutar contra o
sistema de
exploração
capitalista que
coloca o lucro
acima da vida.
E s s a
luta é de todos
nós!
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E C O N L I F E

O Sindminérios firmou convênios
em Caraguatatuba para contemplar os
trabalhadores das Marinas e Garagens
Náuticas. Atendendo à reivindicação
dos companheiros, agora os sócios do
Sindicato poderão aproveitar os
descontos em vários serviços no litoral.
Ótica Ponto de Vista
20% de desconto no pagamento à vista
e 10% a prazo.
Rua São Benedito, 208 Centro
Caraguatatuba/SP
Carpe Informática
(12) 3881-1700
10% de desconto
Praça Cândito Mota, 193 - Sala 44 - 2º
piso Caraguatatuba/SP
Costa e Millen Laboratório
de Análises Clínicas
Telefone (12) 3882-2888 Rua Taubaté,
48 Sl. 5 Sumaré – Caraguatatuba/SP
Consultar Sindicato sobre tabela
Fisk Inglês e Espanhol
10% de desconto. Telefone (12) 38825566
Avenida Prestes Maia, 311
Centro - Caraguatatuba/SP
Farmapró - Farmácia de
Manipulação Profissional
Desconto de 15%
Rua Santa Cruz, 345 Centro
Caraguatatuba/SP

COLÉGIO ADVENTISTA
15% de desconto nas mensalidades
para os sócios e dependentes.

Psicólogas
Luciana Diniz Lemos CRP-06/83437
Luciana de Fátima Ribeiro CRP-06/82259
Desconto para sócios do Sindminérios.
Rua Juvenal Galeno do Nascimento, 70
Vila Adyanna - São José/SP
Tel: 3942-9202

HOTEL POUSADA VILLA BARIRI
O Hotel conta com turismo rural,
passeios a cavalo, pesqueiros, quadras
de tênis e vôlei, piscinas, parede de
escalada, salão de jogos, trilhas no
bosque e muitas outras atrações. Mais
informações
no
site:
w w w. p o u s a d a b a r i r i . c o m . b r
ou pelo telefone (14) 3663-6396.

O convênio entre o laboratório Osvaldo Cruz, de Taubaté, e o
Centro de Diagnóstico Andrade, de São José dos Campos,
disponibilizou a parceria no cartão de desconto ECONLIFE.
Diversos descontos em médicos, dentistas, drogarias etc.
Outras informações ligue para a subsede, em
Caraguá, no telefone (12) 3881-2213 ou na sede
(12) 3923-2577.
O Cartão ECONLIFE agora
também está disponível para
todos os associados. Fique
sócio e aproveite o benefício!

SEJA SÓCIO DO SINDMINÉRIOS E
APROVEITE OS BENEFÍCIOS!
Sócio-Social Se você é prestador de serviço ou trabalhador de empresa
terceirizada dentro das empresas atendidas pelo Sindminérios, você e sua
família poderão utilizar os benefícios abaixo por um ano contribuindo com 4
parcelas de R$ 25,00. Informe-se com um diretor do nosso Sindicato!

CONFIRA OS BENEFÍCIOS

DOS ASSOCIADOS!
Quadra de Esportes
Toda terça-feira, das 19h às
20h. Informese com o Sindicato. Telefone (12) 39232577.
Foto ilustrativa

Atendimento
Jurídico
De segunda a quinta, das 9h às
12h, com Dra. Ana Lúcia
Mikulski. Agende consulta
gratuita.

Atendimento Odontológico
O Sindicato disponibiliza para os
sócios e familiares atendimento
odontológico gratuito. A Dra.
Márcia Badin atende no Sindicato
na segunda e quarta-feira, das
14h às 18h;
sexta-feira,
das 14h às
17h; terça e
quinta-feira,
das 8h às
11h.

Ligue e
marque
horário.

COLÔNIA DE FÉRIAS
DO PARGOS CLUB
Veja as opções no site
w w w. p a r g o s c l u b d o b r a s i l . c o m
POUSADA EM CARAGUATATUBA
O quarto na colônia em parceria
com o Sindicato dos Têxteis para
permanência mínima de três dias
sai por R$ 50,00. Mais
informações no Sindminérios.
Veja as fotos da colônia no site:

www.sindicatodostexteis.com.br.

CLUBE DA PETROBRÁS
Taxa mensal de R$29,00 familiar ou
individual. O horário de atendimento é
de terça a sexta, das 8h às 12h e das
14h às 16h. TEL. 3928-6579

WIZARD SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Unidade VISTA VERDE
Fone: 3929-7544
Rua Cidade de Assunção, 14
Unidade VILA ADYANNA
Fone: 3921-6951
Rua Cel. José de Vasconcelos, 180
25% de desconto para sócios e dependentes

