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Do Presidente Lula, ao comentar a CPI da Petrobras

“A oposição está sem 
alternativa de discurso e só 

tem as CPIs para se agarrar”

1 2 º  C E C U T

E D I T O R I A L

O 12º Cecut, realizado 
de 20 a 23 de maio, 

em Serra Negra, 
reuniu mais de 700 
dirigentes sindicais 

de todo o Estado, que 
debateram propostas 
de um Novo Modelo 
de Desenvolvimento 
para São Paulo. Ao 

fi nal do Congresso foi 
eleita a nova direção 

da entidade para o 
período 2009/2012

O final do século 20, no Bra-
sil, foi marcado pelo surgimento 
e fortalecimento do sindicalismo 
classista, passando pela constru-
ção da CUT. Desde esse período, a 
oposição dos Químicos e Plásticos  
atuava junto com Metalúrgicos do 
ABC, Bancários de São Paulo e ou-
tros sindicatos combativos.

Quando a oposição venceu as 
eleições nos Químicos de São Pau-
lo em 1982, os dirigentes intensi-
ficaram sua atuação na construção 
desta que é a maior Central sindi-
cal do país, a CUT. A oposição dos 
Plásticos estava junto e, a partir de 
1985, quando venceu as eleições, 
também intensificou sua participa-
ção na Central. 

No período de maior persegui-
ção às lideranças sindicais e às en-
tidades do ABC e de outras regiões, 
os Químicos de São Paulo passa-
ram a ser referência na organização Diretoria colegiada

QUÍMICOS E PLÁSTICOS NA DIREÇÃO DA CUT
e luta, pois em sua sede abrigou a 
direção de diversas entidades sindi-
cais e a própria CUT.

Químicos e Plásticos de São 
Paulo sempre participaram de 
modo decisivo na Central, com 
dirigentes capacitados que assumi-
ram postos de comando, como Jor-
ge Coelho, primeiro presidente por 
dois mandatos; Martisalém Covas 
Pontes (Matú) e Francisco Cha-
gas, que foram secretários; e nos 
últimos seis anos, Edilson de Paula 
que foi presidente. Agora, para o 
período 2009/2012, Renato Zulato 
assume a Secretaria de Finanças.

Não é apenas com a participa-
ção de dirigentes que este Sindi-
cato contribui com a Central, mas 
também com propostas concretas 
de atuação em todas as áreas do 
movimento sindical. Esta entidade 
atuou de forma decisiva na cons-
trução do coletivo e da Secretaria 

CENTRAL ELEGE DIREÇÃO E DEFINE PLANO DE AÇÃO

de Gênero, da Igualdade Racial e 
mais recentemente no Coletivo da 
Juventude e GLBT, reconhecidos 
neste 12º Cecut.

Outra questão fundamental, que 
não se pode deixar de citar, é que este 
Sindicato sempre colocou em prática, 
em sua atuação junto à categoria, o 
plano de ação e lutas aprovado nos 
congressos. E não será diferente nes-
se próximo período, pois a delegação 
presente no 12º Cecut vai apresentar 
à diretoria este conjunto de propostas 
que será incorporado no planejamen-
to da entidade.

É desta forma que este Sindicato 
cutista atua, atento à sua categoria 
e atento à Central. A partir das de-
liberações dessas duas instâncias é 
que se faz o planejamento de atua-
ção de sua entidade de classe.

Neste mês de junho e 
início de julho o Clube de 
Campo e as Colônias de 
Caraguá e Solemar estarão 
fechados para manutenção. 
Veja os períodos:

EM MANUTENÇÃO

CLUBE DE CAMPO 

 de 1º a 
10 de julho

COLÔNIA 
EM CARAGUÁ

de 1º a 
30 de junho

COLÔNIA SOLEMAR

de 15 de junho 
a 5 de julho

Adi dos Santos Lima: “elegemos uma diretoria da mais alta 

qualidade, composta por dirigentes de todos os ramos que 

compõem a Central, o que dá esperança e forças 

para enfrentarmos os desafi os que temos pela frente”
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Eleito presidente da CUT/SP o metalúrgico Adi Lima (foto) concede entrevista ao Sindiluta. Faz 
um balanço do 12º Cecut, reafi rma a posição da CUT diante da crise: “os trabalhadores não vão 

pagar essa conta”, fala dos desafi os e perspectivas da Central para o próximo período   

UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO PARA SP

Sindiluta: Qual o balanço que você faz 
do 12º Cecut?

Adi: Positivo. Desde a organização do 
Congresso, com uma equipe de fato compro-
metida com a proposta da Central, o ambien-
te dos debates se deu de maneira fraterna, 
solidária, prevaleceu o espírito alegre com 
que os delegados e delegadas vieram para o 
evento e, sobretudo, o empenho de todos e 
todas em debater os desafi os para o próximo 
período e apresentar propostas concretas. 
Saímos do 12º Cecut com saldo positivo.

 
Sindiluta: Quais são os desafi os para o 

próximo período?
Adi: Nós tivemos como eixo debater um 

novo modelo de desenvolvimento para São 
Paulo. Penso que nosso mandato se volta para 
essa questão: qual é o Estado que queremos? 
Não podemos continuar assistindo o gover-
nador Serra dilapidar o Estado; já destruiu a 
educação, a saúde. A situação é pior quando 
se trata do meio rural, pois não há nenhum 
incentivo para os pequenos agricultores e 
sim para os grileiros de terra no interior do 
Estado, entre outras barbaridades. Queremos 
e vamos intervir nessa situação. Essa é a re-
solução do 12º Cecut, esse é o nosso grande 
desafi o para os próximos três anos.

Sindiluta: Como a CUT vai se comportar 
diante da crise?

Adi: A CUT entende que diante da crise o 
Estado tem um papel fundamental, como tem 
feito o governo federal, intervindo em setores 
que têm difi culdades, disponibilizando crédi-
tos para empresas. Nossa atuação continuará 
sendo na direção de que, se houver ajuda do 
governo, é preciso haver por parte das em-
presas benefi ciadas a contrapartida aos traba-
lhadores. A questão é que no Estado de São 
Paulo vemos o governo Serra de costas para a 
crise, até agora nada fez de relevante para si-
nalizar sua preocupação em salvar empresas 
em difi culdades e, portanto, salvar empregos. 
O que ele fez foi vender o único banco de fo-
mento do Estado, que é a Nossa Caixa. Ainda 
bem que vendeu para o Banco do Brasil, pois 
a prática do tucanato é entregar para a inicia-
tiva privada, lógica do neoliberalismo que é 
diminuir o tamanho do Estado, se ausentan-
do de suas responsabilidades. A CUT sem-
pre denunciou, e vai continuar denuncian-
do essa situação. Como sempre dissemos 
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e voltamos a repetir: os 
trabalhadores não vão 
pagar a conta da crise.

Sindiluta: Quais são 
as expectativas para o 
próximo período?

Adi: Vamos enfrentar 
com entusiasmo os desa-
fi os que temos pela fren-
te. Elegemos uma direção 
para a CUT/SP da mais 
alta qualidade, compos-
ta de todos os ramos que 
temos dentro da Central. 
Dentre as propostas que 
saíram no Congresso, uma delas é aprofundar 
nosso diálogo com os movimentos sociais e 
isso vamos fazer a fi m de que possamos somar 
forças na construção desse novo modelo de de-

Sindiluta: Qual a importância da 
participação de um dirigente do Sindicato 
na direção da CUT Estadual São Paulo?

Renato: Historicamente o Sindicato 
sempre fez parte da direção da CUT. Na 
fundação da entidade Jorge Coelho, que 
era nosso dirigente, foi presidente por dois 
mandatos consecutivos. Nos dois últimos 
mandatos (2003/2006 e 2006/2009) Edilson 
de Paula, também dirigente dos Químicos e 
Plásticos, foi presidente. Além dele, outros 
dirigentes, como Martisalém Covas Pontes 
(Matú) e Francisco Chagas, tiveram atuação 
de destaque na direção estadual. Agora fui 
indicado pelos companheiros para fazer parte 
da Executiva no período 2009/2012. Nós 
participamos dos debates que culminaram na 
fundação da CUT no início da década de 80. 
Sempre contribuímos não só com dirigentes, 
mas também com propostas de atuação da 
Central e é isso que vamos dar continuidade 
nesse período que se inicia.

Para os trabalhadores do ramo químico 
é muito importante estarmos nos centro dos 
debates e das decisões em defesa dos direitos 
e conquistas dos trabalhadores.

Sindiluta: Quais são os desafi os para o 
próximo período?

Renato: Em primeiro lugar o desafi o de 
atuar na direção de uma entidade estadual, 

Renato Carvalho Zulato (foto), 
dirigente deste Sindicato, foi 
secretário de administração 

durante alguns anos. Ele passa 
a fazer parte da Executiva da 

CUT/SP e assume a Secretaria de 
Finanças da Central. Renato fala 

ao Sindiluta da importância da 
participação do ramo químico e do 

Sindicato na direção da CUT, dos 
desafios que assume de agora em 

diante e suas expectativas

NO CENTRO DOS DEBATES E DECISÕES

senvolvimento para nosso Estado. Com certeza, 
essa atuação fi rme em defesa dos trabalhadores 
e de uma melhor qualidade de vida para o povo 
do Estado terá ressonância em 2010.

embora sempre tenha participado das 
atividades como reuniões, plenárias etc. 
Agora, como membro da executiva, é claro 
que trago junto minha experiência de atuação 
no Sindicato. Aqui minha participação será 
de contribuir para que a CUT/SP leve à frente 
o plano de ação e lutas estabelecido no 12º 
Cecut, que é lutar pela implantação de um 
novo modelo de desenvolvimento para o 
Estado de São Paulo. Desta forma, vamos 
enfrentar o tucanato que, em mais de 20 anos 
de governo, sucateou os serviços públicos, 
não investiu na qualifi cação do funcionalismo, 
afugentou empresas privadas do Estado e em 
consequência aumentou o desemprego; não 
fez a reforma agrária e, ao contrário, quer 
legalizar a grilagem de terras no interior. 

Sindiluta: Quais são as suas perspectivas?
Renato: São as melhores possíveis. 

Queremos nesse período ampliar a presença 
da CUT no Estado como movimento sindical 
combativo e que apresenta propostas políticas 
de um Estado de São Paulo para todos os 
paulistas. Para esta empreitada contamos 
com a importante e decisiva atuação do 
nosso Sindicato, os Químicos e Plásticos de 
São Paulo e região, mas também com todos 
os sindicatos do ramo químico nessa luta, 
pois os desafi os não são poucos, mas, juntos 
vamos vencê-los.

Solenidade de abertura: mais de 700 delegados e delegadas cutistas participam da 
abertura dos trabalhos no 12º Cecut, em Serra Negra

Fotos:Dino Santos
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O 12º Congresso da 
CUT São Paulo, 
realizado de 20 a 

23 de maio em Serra Ne-
gra, começou com ofi cinas 
de debates sobre temas 
como saúde do trabalha-
dor, juventude, gênero e 
igualdade racial. 

O destaque na ofici-
na de comunicação foi o 
programa da rádioweb dos 
trabalhadores ‘Os Alqui-
mistas’, produzido e apre-
sentado toda segunda-feira 
às 8h, 14h e 20h pela Secretaria de Imprensa 
do Sindicato dos Químicos e Plásticos de 
São Paulo e Região, disponível no nosso site:
 www.quimicosp.org.br.

Nos dias 21 e 22, os mais de 770 dirigentes 
sindicais, delegados e delegadas, defi niram es-
tratégias, planos de luta e políticas permanen-
tes dos temas gênero, LGBT, raça, juventude, 
saúde, pessoas com defi ciência, formação, co-
municação, política para o meio rural e relação 
da CUT com os movimentos sociais.  

Em torno do tema do Congresso: ‘Um Novo 
Modelo de Desenvolvimento para o Estado de 
São Paulo’, sindicalistas apresentaram propostas 
para o fortalecimento do Estado como indutor do 
desenvolvimento, reforma agrária, meio ambiente 
e melhorias na qualidade dos serviços públicos.

Adi dos Santos Lima chamou a atenção dos 
presentes: “nosso grande objetivo aqui é criar 
uma agenda que inclua todos os segmentos, 
públicos e privados, rurais e urbanos, porque se 
não estivermos juntos, será impossível enfrentar 
o modelo já em funcionamento no Estado”.

O presidente eleito reafi rmou que a CUT 
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CONHECER, ENTENDER E RESPEITAR, SIM. DISCRIMINAR, NÃO

O  P  I  N  I  Ã  O

Célia Alves dos Passos

Com a criação dos primeiros grupos de 
militância LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros) no fi nal 
da década de 70, até então conhecido como 
“movimento homossexual”, inserem-se na 
sociedade brasileira discussões sobre direitos 
e igualdade para os homossexuais, que naquela 
época começavam a se organizar. 

Na esteira da luta e das bandeiras dos 
movimentos feminista e estudantil, ambos 
com grande destaque no fi m dos anos 60, bem 
como o movimento negro que adquire novas 
formas a partir dos anos 70, o movimento 
LGBT leva sua bandeira para os vários setores 
sociais, inclusive no movimento sindical. 

Com objetivo de romper com o preconceito, 
há alguns anos acontece em São Paulo, e em 
várias outras cidades do mundo, a 13ª Parada 
do Orgulho Gay. Este ano a Parada acontece 
em 14 de junho, um domingo a partir das 12 
horas e tem como tema: “Sem homofobia, 
mais cidadania – Pela isonomia dos direitos”. 
A concentração será no vão livre do MASP, na 

avenida Paulista. A Parada tem o objetivo de 
chamar a atenção da sociedade para essa cau-
sa, que cresce e ocupa cada vez mais espaços, 
mesmo enfrentando preconceitos.

O movimento sindical tem um papel im-
portante no tocante ao mundo do trabalho. 
Sabemos que muitos homossexuais não têm 
acesso ao trabalho por conta de sua “orientação 
sexual”, o que é puro preconceito de alguns 
patrões. Muitos, quando conseguem trabalho, 
são discriminados pelos chefes e até pelos co-
legas. Não são raros os casos em que só resta o 
caminho da prostituição, pois, não há campo de 
trabalho para “quem é homem e se veste como 
mulher” ou vice-versa, (caso dos travestis).

Ainda há muitas barreiras para garantir res-
peito aos direitos dos homossexuais, que, infe-
lizmente nos dias atuais, não gozam de proteção 
sufi ciente. Isso se deve mais a uma interpretação 
conservadora das autoridades do que a uma pre-
tensa defi ciência do texto dos tratados de direitos 
humanos. Portanto, mais que lutar por vagas de 
trabalho e acesso aos benefícios, é preciso mudar 
nosso comportamento em relação a esse grupo 
social, pois, não se pode admitir que, em pleno Os textos publicados nesta coluna não refl etem, 

necessariamente, a opinião da diretoria do Sindicato

Célia Alves dos Passos 
é diretora do Sindicato

século 21, pessoas ainda sejam discriminadas 
por conta de sua orientação sexual.

Em 27 de março de 2008 a CUT elegeu 
seu Coletivo de LGBT, que é formado por 14 
sindicatos. Por sua incansável luta em defesa 
dos direitos de toda a classe trabalhadora, so-
bretudo no combate a todas as formas de discri-
minação, o Sindicato dos Químicos e Plásticos 
tem representantes participando desse coletivo. 
E mais: nas campanhas salariais sempre apre-
sentamos reivindicações para a inclusão de 
cláusulas voltadas para a defesa dos direitos 
desse segmento social, como convênio médico 
e outras questões que benefi ciem as pessoas do 
mesmo sexo que têm união estável.

Este Coletivo lançou, no 12º Cecut, a 
primeira Cartilha “Conhecer, entender e 
respeitar sim... Discriminar não”, que fala e 
esclarece questões relacionadas ao tema. A 
cartilha já está à disposição dos interessados 
nos sindicatos cutistas.

O 12º Cecut promove intensos debates em torno da atuação do movimento sindical 
cutista e sobre um novo modelo de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, 

dilapidado por duas décadas de governo tucano

MAIS UM AVANÇO DO SINDICALISMO CUTISTA

não foge à luta e não abre mão, junto com a 
classe trabalhadora e os movimentos sociais, 
de construir um novo Estado . “Sabemos das 
difi culdades, mas não fugimos de nossa res-
ponsabilidade”.

No último dia foi eleita a nova direção da en-
tidade cuja executiva fi cou assim: presidente, Adi 
dos Santos Lima (Metalúrgico); vice-presidente, 
Carlos Ramiro de Castro (Educação); secretário 
geral, Sebastião Cardozo (Bancário); secretário 
de fi nanças, Renato Zulato (Químico); secretário 
de organização e política sindical, Marcelo Fio-
rio (Urbanitário); secretário de políticas sociais, 
João Bastista Gomes (Municipal); secretário de 
imprensa e comunicação, Daniel Reis (Bancário); 
secretária de formação, Telma Aparecida Victor 
(Educação); secretária sobre a mulher trabalhado-
ra, Sônia Auxiliadora Silva (Municipal); secretária 
de igualdade racial, Rosana Silva (Educação); 
secretário do meio-ambiente, Aparecido Bispo 
(Rural); secretário de saúde do trabalhador, Luiz 
Queiróz (Transporte); secretária da juventude, 
Luciana Chagas (Comerciário); secretário de rela-
ções do trabalho; Flávio Gomes (Seguridade).

Após pro-
cesso se arrastar 
na justiça por 19 
anos, 180 traba-
lhadores da em-
presa Oxigênio, 
hoje ‘Air Liqui-
de’, receberam 
os cheques refe-

rentes às indenizações que tinham direito em 9 de 
maio de 2009. Em 1990, o Departamento Jurídico 
do Sindicato, em nome desses trabalhadores, entrou 
com ação na Justiça em razão do não cumprimento 
da cláusula 3ª da Convenção Coletiva, que estabe-
lecia a reposição das perdas salariais de acordo com 
índices de infl ação da época. Quase duas décadas 
depois de incansável espera, a vitória com o cum-
primento dos direitos e conquistas dos trabalha-
dores fi nalmente acontece. Sabe-se que a demora 
se deve à morosidade da Justiça e às manobras da 
empresa que usou de todas as formas possíveis para 
retardar o pagamento das indenizações.

Rede Brasil Atual
Dentre as diversas atividades ocorridas no 

12º Cecut, uma delas foi o lançamento da Rede 
Brasil Atual. De acordo com Daniel Reis, secre-
tário de comunicação da CUT/SP, essa é mais 
uma conquista dos trabalhadores, um sonho do 
movimento sindical que se torna realidade. O 
portal www.redebrasilatual.com.br funcionará 
como uma agência que reunirá informações 
produzidas pelos veículos ligados aos Sindica-
tos cutistas e parceiros dos movimentos sociais, 
além de material da Revista do Brasil e do 
programa de rádio Jornal Brasil Atual. 

FINALMENTE JUSTIÇA

Nova direção: dirigentes sindicais eleitos para o período 2009/2012 reafi rmam 
compromisso de lutar para implantar um novo modelo de desenvolvimento no Estado

Dino Santos
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S A Ú D E  D O  T R A B A L H A D O R

O resultado do trabalho desenvolvido é que as empresas já reconhecem a prática do assédio. A proposta de 
inclusão na Convenção Coletiva é a luta atual na busca de acabar com os abusos contra os trabalhadores

REFERÊNCIA NO COMBATE AO ASSÉDIO MORAL

O Sindicato dos Químicos é 
pioneiro no combate ao as-
sédio moral. Alguns fatores 

são decisivos para isso: o trabalho da 
médica Margarida Barreto, doutora em 
psicologia social e referência nacional na 
discussão do assunto; a defesa de classe 
imposta pela diretoria do Sindicato, intran-
sigente no respeito ao trabalhador; e a con-
fi ança da categoria no auxílio da entidade.

Alguns avanços já são percebidos na 
categoria. O coordenador da Secretaria 
de Saúde do Sindicato, Lourival Batista 
Pereira, destaca o fato das empresas 
reconhecerem a prática. “Nas mesas de 
negociação as empresas já assumem que 
existe assédio moral”, diz o dirigente. 
Também o nível de informação e atendi-
mento do Sindicato ajuda na prevenção, 
o trabalhador bem informado se sente 
mais seguro para reagir ao assédio.

Colabora para os avanços a discus-
são não ser mais colocada de lado. O 
tema é objeto de discussão nas mesas de 
negociação com os patrões. No entanto, 
Lourival lembra que o patronato ainda 
não aceitou incluir o assédio moral 
dentro da Convenção Coletiva, o que 
seria um grande passo.

Questionada sobre se as empresas 
utilizam o assédio durante períodos de 

crises econômicas, a doutora Margarida 
Barreto respondeu: “As crises econômi-
cas sempre foram (e serão) usadas pelo 
patronato para reestruturar demitindo, 
sobrecarregando de trabalho aqueles 
que fi cam para intensifi car a produção e 
aumentar seus lucros”, num importante 
alerta ao trabalhador.

Na esfera parlamentar, existe um 
projeto de lei que tramita no Congresso 
coibindo a prática do assédio moral. 
O relator é o deputado Vicentinho/SP 
e o autor do projeto é o ex-deputado 
Mauro Passos/SC, que não foi reeleito 
e, por isso, quem encaminha hoje é o 
deputado Dr. Rosinha/Paraná. O Sin-
dicato acompanha para que o projeto 
seja aprovado.

Ações práticas do Sindicato
Uma vez por semana, toda terça-fei-

ra, a doutora Margarida Barreto atende  
os trabalhadores e identifi ca suas quei-
xas. Além do acompanhamento psico-
lógico e médico, o objetivo é encontrar 
a melhor saída para que o problema, 
quando identifi cado, cesse.

As denúncias recebidas no Sindica-
to são encaminhadas para o Núcleo de 
Discriminação e Igualdade no Ministério 
Público do Trabalho, com o objetivo de 
interromper o assédio e resolver o mais 
rápido possível o problema do traba-
lhador. Quando não é possível, há novo 
procedimento, desta vez no Ministério 
Público do Trabalho.

Nosso Departamento Jurídico orienta 
quais são os passos necessários para se 
defender e nos procedimentos, quando 
for o caso, para intervir juridicamente. É 
cada vez mais comum que as empresas 
reajam quando atingidas economicamen-
te, por isso, o processo judicial também é 
visto como uma maneira de combate ao 
assédio moral. Mais informações visite 
o site: www.assediomoral.org.br

N O T A S

ALTERAÇÕES

A poupança é uma aplicação 
fi nanceira que paga um rendimento 
de 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano 
mais a correção monetária através da 
TR (taxa referencial), trata-se de uma 
aplicação de fácil acesso à população, 
são mais de 90 milhões de contas 
sendo que 56% delas têm saldo até 
R$ 100,00.  A poupança é isenta de 
Imposto sobre Operações Financeiras 
(IOF) do Imposto de Renda (IR), 
o que a torna bastante popular e 
a melhor opção para os pequenos 
poupadores.

NA CADERNETA

As mudanças nas regras da poupança, 
anunciadas pelo governo, têm o 
objetivo de impedir a transferência de 
grandes aplicações como os fundos 
de investimentos e renda fi xa para 
as cadernetas de poupança. E isso 
ocorre porque a taxa de juros básica da 
economia (taxa Selic) está caindo, essa 
taxa é a referência para a remuneração 
destes investimentos. Com a queda 
da Selic, a poupança se tornou mais 
atrativa, uma vez que sua rentabilidade 
pode fi car acima dessas outras formas 
de aplicação.

DE POUPANÇA 

Para evitar que isso ocorra, 
os rendimentos dos depósitos 
superiores a R$ 50 mil passarão a 
pagar Imposto de Renda a partir de 
2010, e se essa for a única forma de 
rendimento não haverá tributação. 
Portanto, trata-se de uma medida 
que atinge apenas 1% das contas 
na poupança. O anunciado fantasma 
de um novo confi sco na poupança 
não procede. A ideia é fortalecer a 
caderneta de poupança dos pequenos 
investidores que não especulam no 
mercado fi nanceiro.

Está pronto para ir ao plenário o PL 
do deputado Sandro Mabel que aprofun-
da a precarização do, já frágil e inseguro, 
mercado de trabalho ao estender a tercei-
rização para todas as atividades e áreas 
da empresa. Atualmente, de acordo com 
o enunciado 331 do TST, a terceirização 
de serviços está restrita a apenas algumas 
áreas de apoio.

Além disso, o deputado já declarou 
que espera reverter o único aspecto posi-
tivo do projeto que é a responsabilidade 
solidária, ou seja, quando o trabalhador 
é lesado tem a opção de escolher qual 
será a empresa acionada na justiça. A 
proposta é reverter para responsabilidade 
subsidiária, em que apenas a contratada 
pode ser acionada juridicamente. 

O Brasil foi surpreendido com a 
instalação de uma CPI para investigar a 
Petrobras. A investida é obra de parla-
mentares do agrupamento PSDB/DEM. 
Embora surpreso, não há o que estranhar, 
já que esses dois partidos são os mes-
mos que tentam desde o governo FHC 
privatizar o nosso petróleo, assim como 
entregaram de mão beijada para o capital 
estrangeiro importantes siderúrgicas e o 
sistema de telefonia.

Os motivos alegados não são jus-
tifi cáveis, ao menos não para a classe 
trabalhadora. Os garotos de recado do 
empresariado internacional estão nervo-
sinhos com os investimentos feitos pela 
Petrobras nos últimos anos, sobretudo 
nos setores social e cultural. É impor-
tante que todos saibam que a Petrobras 
tem, todos os anos, auditorias externas 
que verifi cam seus procedimentos admi-
nistrativos e investimentos.

Felizmente a Petrobras tem, sim, 
incorporado o projeto social do presi-
dente Lula, ainda que de forma indireta. 

PETROBRAS INVESTE 
EM PROJETOS SOCIAIS

Na contramão 
da selvageria 

capitalista, 
petrolífera 

tem envolvimento 
com sociedade 

organizada

PROJETO DE LEI APROFUNDA 
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO

Enquanto Lula investe em projetos que 
recuperam a dignidade humana como a 
questão da alimentação, prioritariamente; 
a Petrobras tem fi nanciado projetos cultu-
rais, atividades sociais e de preservação 
ecológica. Lucra-se muito na petrolífera, 
mas é para investir nas pessoas.

Em oposição ao que se propõe hoje, 
o governo FHC e seus pares, há bem 
pouco tempo atrás propunham a entre-
ga da Petrobras ao capital estrangeiro 
e, inclusive, a mudança do nome para 
Petrobrax. Mas tudo faz sentido se tra-
tando de um sociólogo que entende que 
o Brasil tem que apenas servir aos países 
do primeiro mundo.

A partir do governo Lula, em 2003,  
inicia-se um processo de recuperação 
da autoestima da nação e da valorização 
do patrimônio nacional, ou seja, bem ao 
contrário do que foi a era FHC, de 1995 
a 2002. Uma das maiores empresas pe-
trolíferas do mundo, a Petrobras é uma 
riqueza do povo brasileiro e não há porque 
privatizá-la.

Lourival: “nas mesas de negociação as empresas já 
assumem que existe assédio moral”

Eduardo Oliveira
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