
VITÓRIA DOS FRENTISTAS DO RIO!!
Mobilização mantém postos da Orla abertos

SINPOSPETRO-RJ presente na Rio+20

Após uma luta de seis meses, os tra-
balhadores dos postos de combustíveis
instalados na Orla do Rio de Janeiro con-
seguiram vencer a batalha contra o Go-
verno do Estado, que pretendia fechar os
estabelecimentos e promover a demissão
de todos os frentistas. O presente de GRE-
GO do Governo do Estado foi entregue
sem qualquer papel oficial ao SINPOS-
PETRO-RJ, logo depois do Natal.

A ideia inicial do Estado era fechar
dez postos e entregar os terrenos para

Prefeitura do Rio desenvolver um pro-
jeto paisagístico e urbanístico, mesmo
que isso custasse o emprego de mil
chefes de família. A diretoria do
SINPOSPETRO, liderada pelo seu pre-
sidente, Eusébio Pinto Neto, não es-
moreceu, lutou junto aos órgãos públi-
cos e na Justiça para embargar o au-
toritarismo do Governo do Estado.

  O Estado perdeu o primeiro round
da luta. Dos dez postos ameaçados de
despejo, cinco estavam instalados em

terrenos da União, que
não eram da compe-
tência do Estado. Mas
o SINDICATO não de-
sistiu e para evitar que
os postos da Avenida
Atlântica fechassem
convocou audiências
públicas na Comissão
de Trabalho da Assem-
bleia Legislativa do Rio
de Janeiro e na Comis-
são de Meio Ambiente
da Câmara dos Verea-
dores do Rio de Janei-
ro. Nos dois parlamen-
tos, o assunto foi am-
plamente debatido e

Presidente do Sindcomb Manoel Fonseca,
deputado Ricardo Abrão e Presidente do

Sinpospetro-RJ, Eusébio Pinto Neto.

Presidente Eusébio Neto
compõe  mesa de debates.

Presidente do Sinpospetro pede apoio dos
moradores de Copacabana.

contou com o apoio de parlamentares,
da sociedade, pesquisadores, ambien-
talistas, juristas e procuradores. O úni-
co que não enviou representante para
os debates foi o Governo do Estado.

No dia 20 de maio o SINPOSPE-
TRO-RJ organizou uma passeata pela
Orla de Copacabana recebendo o
apoio da sociedade.

O nocaute ao Governo do Estado
veio com a decisão da juíza Maria Te-
resa Pontes Gazineu, da 2ª Vara da
Fazenda Pública do Rio, que conce-
deu liminar para que aos cinco pos-

tos de combustíveis instalados na
Avenida Atlântica, em Copacabana
continuassem em atividade.

Essa é uma vitória conjunta do
SINPOSPETRO-RJ com o SIND-
COMB( Sindicato Patronal). De acordo
com os proprietários dos postos, auto-
res da ação cautelar, o governador ex-
pediu ofício alegando que os postos

O Presidente do SINPOS-
PETRO-RJ, Eusébio Pinto
Neto e toda diretoria do sindi-
cato participaram dos debates
da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, a Rio+20, que
aconteceu entre os dias 13 e
19 de junho no Riocentro.
Nesse período, os trabalhado-
res puderam votar nas plená-
rias e brigaram por um mun-
do mais justo com mais igual-
dade e menos miséria.

 A presença dos trabalha-
dores na Rio+20 foi de extre-
ma importância, já que foram
debatidos assuntos sobre de-
senvolvimento sustentável,
através da economia verde e
do trabalho decente. Também
foi levantada a questão da er-

radicação da pobreza como elemento essencial para a sustenta-
bilidade. A participação dos sindicalistas foi fundamental nas dis-
cussões em relação à execução de programas sociais de trans-
ferência de renda no Brasil.

Caminhada Verde

Durante a Rio+20, a diretoria do SINPOSPETRO-RJ partici-
pou no dia 17 de junho da caminhada em defesa de um mundo
sustentável com trabalho decente. O evento realizado em Copa-
cabana mobilizou também dirigentes das centrais sindicais For-
ça Sindical, Nova Central(NCST) União Geral dos
Trabalhadores(UGT) e Central de Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil (CTB).

SINPOSPETRO-RJ encerra
participação na Rio+20

na Cúpula dos Povos
O presidente Eusébio Pin-

to Neto, encerrou a participação
na Rio+20 assistindo aos deba-
tes da Cúpula dos Povos, no
Aterro do Flamengo. Ele defen-
deu a declaração final da Cú-
pula dos Povos que ataca a
mercantilização da vida e pede
mais justiça social e ambiental
para todo o planeta. O presi-
dente do SINPOSPETRO dis-
se que o mundo precisa de uma
sociedade mais justa, menos
capitalista, e mais preocupada
com a sobrevivência do ser hu-
mano. Para ele, essa sobrevi-
vência vem através do trabalho,
do respeito ao próximo, da qua-
lidade de vida e da preserva-
ção dos recursos naturais.

Presidente Eusébio Neto
no Riocentro.

causam prejuízo à estética urbana da
cidade. Segundo a juíza, a área onde
os postos estão instalados é da União
e não do Estado do Rio. Ela considerou
o ato ilegal. A juíza disse também que
não foram observados os princípios
constitucionais do processo do exercí-
cio do direito de defesa. O mesmo en-
tendimento teve os juízes da 6º e 15º
Vara de Fazenda Pública.

Sindicalistas marcham por um mundo melhor.

Eusébio Neto na Cúpula
dos Povos.
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Encontro com frentistas na subsede de
Niterói aproxima trabalhador do sindicato

Departamento Jurídico conquista na Justiça
vitórias importantes para os trabalhadores

pode negociar pelos frentistas. Para
Eusébio só a com união dos traba-
lhadores dos postos de combustíveis
a categoria poderá obter novas con-
quistas na Convenção Coletiva.

combustíveis do sindicato, foi ofere-
cido um lanche para os frentistas.

Na conversa com os trabalha-
dores, o presidente do SINPOSPE-
TRO fez um breve histórico da enti-
dade desde a sua
fundação e relatou as
dificuldades enfrenta-
das pela diretoria
para legitimar o sindi-
cato. Eusébio Pinto
Neto esclareceu as
dúvidas dos frentistas

e conclamou a catego-
ria a se unir para as ne-
gociações salariais do
próximo ano, quando
será assinada uma
nova Convenção Cole-
tiva. Segundo ele, o
sindicato sozinho não

O presidente do SINPOSPETRO-
RJ, Eusébio Pinto Neto se reuniu com
um grupo de frentistas na subsede de
Niterói na Avenida Ernani Amaral Pei-
xoto, 207, sala 501,no Centro para um
“bate-papo” com a categoria. Durante
o encontro, que teve por objetivo apro-
ximar os trabalhadores dos postos de

Presidente Eusébio com Maria
Aparecida

 Presidente Eusébio com Dasmasceno (camisa
listrada) Anderson Cardoso (de Preto) e José

Carlos (de Azul)

Qualificação profissional ao alcance de todos
combustíveis também foi muito im-
portante para o sucesso da sindi-
calização dos frentistas no Sul Flu-
minense.  A subsede de Volta Re-
donda fica na Rua Quinze, nº 5,
Bairro Conforto.

trabalhadores dos postos pelo curso
levou muitos  frentistas a se associ-
arem ao sindicato.

O trabalho de conscientização
política desenvolvido pela diretoria
com os trabalhadores nos postos de

O projeto de qualificação profis-
sional desenvolvido pelo  SINPOS-
PETRO-RJ na subsede de Volta Re-
donda já está gerando frutos. Foram
abertas no mês de junho novas tur-
mas de informática. O interesse  dos

50 mil na Justiça do Trabalho foi o
frentista Rogério Silva de Araújo. A
empresa Operadora de Postos de
Serviços Ltda foi condenada a pa-
gar R$ 54,506,01 ao trabalhador
mais R$ 8.200 referente  a honorá-
rios advocatícios.

No mês de maio, a Justiça con-
denou o Auto Posto do Trabalho, que
pertence a Rede Forza, por dano
Moral contra o frentista Genival da
Silva Martins. A empresa foi conde-
nada por ter demitido Genival por jus-
ta causa sob o argumento de que o
funcionário passou o cartão de pon-
to de forma errada.

Ao defender o frentista, o De-
partamento Jurídico alegou que o
funcionário não recebeu treinamen-
to para isso e muito menos essa
função é de responsabilidade do en-
carregado. Com essa alegação, o
SINPOSPETRO-RJ conseguiu re-
verter à justa causa e provar que a
empresa estava equivocada ao de-
mitir o funcionário sob esse argu-
mento. Além de R$ 10 mil por dano
moral, Genival Martins recebeu ain-
da todos os direitos como: aviso
prévio, férias, 13º salário, FGTS
mais 40% e o seguro desemprego.

Trabalho, por ter
demitido Maria
Aparecida quan-
do estava grávi-
da de quase dois
meses. Ela tam-
bém solicitou na
Justiça o paga-
mento de  horas
extras, já que
trabalhava de 8h
às 20h de segun-
da a sexta-feira,
o que represen-
ta uma carga ho-

rária diária de 11:30h. No proces-
so, Maria Aparecida denunciou que
não recebia pelos feriados nacional,
estadual e municipal.

O processo era referente ao ano
de 2004, mas só começou a correr
na Justiça quando o Dr Márcio Porto
assumiu a causa em 2009. Maria
Aparecida, que trabalha em posto de
combustível há 15 anos, disse que
só descobriu a gravidez no exame
demissional. Segundo ela, ao infor-
mar ao ex-patrão sobre a gravidez ,
ele propôs um acordo de R$ 5 mil
para resolver a questão.

Outro que ganhou mais de R$

O Departamento Jurídico do
Sinpospetro-RJ trabalha afinco para
proteger, orientar e defender os tra-
balhadores dos postos de combustí-
veis do estado do Rio de Janeiro. A
confiança dos frentistas nos advoga-
dos da entidade cresce à medida que
o corpo jurídico vai conquistando vi-
tórias para categoria.

A assistente administrativa Ma-
ria Aparecida de Souza Lima rece-
beu R$ 88 mil reais de indenização
do posto Combustíveis Lobinho
LTDA.  A empresa foi condenada
pelo juiz Marcelo Alves de Moura,
da 19ª Vara do Tribunal Regional do

Dr  Márcio Porto e Maria AparecidaPresidente Eusébio Pinto Neto

EditorialEditorial
Senhoras e senhores, amigos trabalha-

dores, o mundo passa por um momento que
nos remete a uma grande reflexão. Mais
uma vez o regime capitalista vive novas
contradições com mais uma de suas crises
cíclicas, causadas, dessa vez, pelo siste-
ma financeiro internacional e como sem-
pre quem paga a conta da má gestão e da
ladroagem são os trabalhadores do mun-
do. Os bancos estão recebendo bilhões de
aporte de recursos financeiros dos gover-
nos, que como consequência adotam vári-
as medidas de arrocho como: rebaixamen-
to de salários, retiradas de direitos, demis-
sões em massa e etc. Resumindo o capital

repassa todo o prejuízo para a classe trabalhadora, exemplo vivido hoje pela Europa.
Nós aqui no Brasil, sediamos a Conferência das Nações Unidas Para o De-

senvolvimento Sustentável Rio+20, evento que visa encontrar um caminho para
salvar o planeta. Essa discussão é o desdobramento de outras que já ocorreram
como em Estocolmo e a Eco 92. Salvar o planeta exige atos radicais e urgentes
como: mudanças do modelo de desenvolvimento do padrão de consumo, nos com-
portamentos e nos hábitos do dia a dia. Precisamos nos reeducar para viver dentro
de uma nova realidade. O problema é que esse formato de regime capitalista, que
domina o mundo, é incompatível com essa nova realidade, pois se baseia na ex-
ploração do homem pelo homem e no lucro insaciável e, é justamente esse mode-
lo, que esta causando a destruição do planeta.

Com a fundação do nosso sindicato específico, SINPOSPETRO-RJ, procu-
ramos pautar a nossa luta dentro deste contexto de mudanças. Buscamos de-
senvolver as nossas ações no sentido de conscientizar a categoria da necessi-
dade de se organizar e lutar por mudanças de comportamento e de hábitos se
reeducando para essa nova realidade, levantando a autoestima, conquistando
cidadania para exigir das empresas dignidade e respeito aos nossos direitos.
Lutamos pelo trabalho decente com atenção à saúde e segurança do trabalho,
com treinamento para o conhecimento do manuseio das ferramentas de trabalho
para a efetiva prevenção. A visita constante do sindicato nas empresas para
esclarecer os trabalhadores sobre os seus direitos e exigir o cumprimento da
convenção coletiva faz parte da nossa meta.

A nossa entidade SINPOSPETRO-RJ tem pouco tempo de existência, mesmo
assim, firmamos a 1º convenção coletiva de trabalho e obtivemos muitos avanços.
Além de direitos conquistados, conseguimos o nosso reconhecimento como cate-
goria, temos o nosso próprio sindicato e podemos dirigir o nosso próprio destino.
Estamos nos estruturando de forma organizada e com qualidade, realizamos se-
minários, palestras e investimos na comunicação. Essas ferramentas são funda-
mentais para adquirirmos informações e conhecimentos úteis para fazermos as
transformações na nossa categoria, na sociedade e no planeta, para isso somos
filiados à Federação Nacional dos Empregados Em Postos de Serviços de Com-
bustíveis e Derivados de Petróleo, à Central Força Sindical e à CNTC.

Estamos presentes em todos os fóruns de debates no mundo para defender
os interesses da categoria, somos vozes ativa em defesa do trabalhador frentista,
lojas de conveniências e todos empregados de postos de combustíveis. Consegui-
mos evitar o desemprego de mais de mil trabalhadores ao impedir o fechamento
de mais de 10 postos de gasolina e lojas em toda Orla da Zona Sul do Rio. Tam-
bém acabamos com as cooperativas fraudulentas, registrando mais de cinco mil
trabalhadores. Todas essas ações positivas anualmente são debatidas em semi-
nário que reúne trabalhadores para discutir de forma propositiva esses assuntos
construindo conhecimentos extraídos das ações efetivas junto às massas, isso é
trabalho decente e desenvolvimento sustentável.
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Brasil tem mais
de meio milhão
de frentistas
Uma categoria centenária que

tem mais de meio milhão de traba-
lhadores no país. A luta para garantir
benefícios e piso salarial iguais para
todos os frentistas do país é o gran-
de desafio da nova gestão do presi-
dente da Federação Nacional dos
Empregados em Postos de Serviços
de Combustíveis e Derivados de Pe-
tróleo( Fenepospetro), Antônio Por-
cino Sobrinho. Depois da organiza-
ção da categoria em todo Brasil, a Fe-
deração trabalha agora para aprovar
em Brasília o Estatuto Nacional dos
Empregados de Postos de Serviços.
O documento vai regulamentar a pro-
fissão de frentista em todo país.

Segundo Antônio Porcino, a pri-
meira fase de libertação dos frentis-
tas foi vencida, hoje contamos com
58 sindicados e a Federação repre-
senta 513 mil trabalhadores de pos-
tos em todo Brasil. Ele ressalta que
todo o trabalho agora está voltado
para melhorias como a unificação da
data-base, a isonomia salarial e a
igualdade de benefícios. De acordo
com Porcino, essas mudanças pre-
vistas no Estatuto dos Frentistas vão
proteger e fortalecer a categoria.

“A nossa grande dificuldade é que
a nossa categoria é pulverizada atra-
palhando a mobilização dos trabalha-
dores.  Hoje temos 40 mil postos de
combustíveis e 39 mil patrões, para
reunir 10 mil trabalhadores somos
obrigados a percorrer 2 mil postos, o
que acaba tornando-se impossível
numa mobilização, por isso precisa-
mos ter nossos direitos regulamenta-
dos” completa Porcino.

Para o presidente da Fenepospe-
tro a formação e a qualificação de di-
rigentes sindicais ajudam na orienta-
ção dos trabalhadores. Antônio Porci-
no citou como exemplo o II Seminário
dos Frentistas do Estado do Rio reali-
zado pelo SINPOSPETRO-RJ em
maio. Segundo ele, o nível das pales-
tras foi enriquecedor e  levou os tra-
balhadores à reflexão. Porcino citou a
questão preocupante do Benzeno que
foi amplamente debatida no seminá-
rio e disse que como líder sindical não
vai deixar de cobrar das autoridades
públicas de saúde providências com
relação às pesquisas que estão sen-
do realizadas em todo país.

Antônio Porcino disse que a ban-
deira dos próximos seis anos de man-
dato na Federação é a isonomia sala-
rial da categoria, para acabar com as
distorções salariais entre os estados.
Ele revelou que o presidente do
SINPOSPETRO-RJ, Eusébio Pinto
Neto, que é secretário geral na Fene-
pospetro, está à frente do projeto do
Estatuto Nacional dos Empregados de
Postos de Serviços para tentar apro-
var a proposta o mais rápido possível.

Seminário reúne no Rio sindicalistas e
frentistas de vários estados do país

Durante dois dias sindicalistas de
25 estados e trabalhadores de pos-
tos de combustíveis participaram do
II Seminário dos Frentistas do Esta-
do do Rio de Janeiro organizado pelo
SINPOSPETRO-RJ. O evento reali-

zado no Copacabana Mar Hotel, na
Zona Sul do Rio, contou com a pre-
sença de mais de 130 participantes
e 14 palestrantes. O Seminário que
teve como tema  “O Frentista no con-
texto das transformações no mundo
do trabalho” abordou questões sobre
direito trabalhista, saúde, o risco do
benzeno, meio ambiente do trabalho
e sustentabilidade.

Ao abrir o evento, o presidente do
SINPOSPETRO-RJ, Eusébio Pinto
Neto, destacou a importância do se-
minário para a qualificação do traba-
lhador. Segundo ele, o frentista é res-
ponsável pela grande transformação
e construção da cidade e do mundo
em que vivemos. Eusébio frisou que

o sindicato não pode deixar de se pre-
ocupar com o movimento sustentável,
já que tudo passa pela mão do traba-
lhador. Ele aproveitou para informar
aos participantes que o todo evento
foi produzido com material reciclável.

O Presidente da Fenepospetro,
Antônio Porcino e o Vereador do
Município do Rio de Janeiro, Rober-

to Monteiro foram homenageados
pelo SINPOSPETRO-RJ pelo apoio
dado ao sindicado desde a sua fun-
dação há sete anos.

 O Seminário, que aconteceu nos
dias 18 e 19 de maio, além de ser um
sucesso, levou os trabalhadores à re-
flexão. No primeiro dia as mesas de
debates trataram de assuntos relaci-
onados ao mundo do trabalho e ao
meio ambiente. A importância do in-
vestimento na qualificação profissio-
nal do frentista e a negociação salari-
al foram temas que prenderam a aten-
ção do público. As questões como di-
reitos trabalhistas, alterações na Con-
solidação das Leis do Trabalho, mu-
danças na Lei do Aviso Prévio e como
o Ministério do Trabalho age para fis-
calizar as irregularidades nas empre-
sas também provocaram um amplo
debate entre os participantes.

No primeiro dia também foi
abordada Segurança, Saúde no tra-
balho, Meio Ambiente no local de
trabalho e Sustentabilidade.  O
evento deu aos frentistas uma nova
visão sobre a responsabilidade com
o meio ambiente no local em que
se trabalha e chamou a atenção
para o cuidado que se deve ter dia-

riamente com o planeta.
O último dia de Seminário foi mar-

cado por questões polêmicas. O As-
sédio Moral e o Dano Moral foram
amplamente debatidos e se chegou
a   conclusão que não existe uma Lei
Federal que discipline o assunto, cabe
então aos sindicatos agir na preven-
ção denunciando as empresas que
praticam assédio contra os trabalha-
dores, evitando, assim o desrespeito
nas relações de trabalho.

Outro tema que inflamou os de-
bates foi  “ O  Benzeno e os seus efei-
tos na saúde do trabalhador e na so-
ciedade”.  Os palestrantes falaram
sobre os problemas causados pela
substância que é altamente tóxica e
prejudicial à saúde. Os pesquisado-
res revelaram que o benzeno exibe
todas as mazelas que o setor de com-
bustível tem, principalmente nos pos-
tos, onde o risco é maior, e o traba-
lhador está mais exposto. Eles apro-
veitaram o Seminário para fazer um
apelo a todos sindicatos dos frentis-
tas do país que se mantenham  mo-
bilizados e usem a força junto aos
órgãos fiscalizadores, para que sejam
feitos projetos em relação aos postos
de combustíveis.

Público assistindo as palestras.

Presidente da Fenepospetro à esquerda, Eusébio Neto ao centro e o
vereador Roberto Monteiro à direita.

Diretoria do Sinpospetro-RJ



4 SINPOSPETRO-RJ

Presidente do SINPOSPETRO-RJ trabalha
para ajudar a categoria em todo país

Diretoria do SINPOSPETRO-RJ participa
da Festa do Trabalhador na Apoteose

fortalecer o movimento dos frentis-
tas que, realizaram uma caminhada
pela principal avenida da cidade rei-
vindicando melhores salários.

tistas de Aracaju, no Sergipe, repre-
sentou a Federação nas negocia-
ções deste ano. No mês de maio, o
presidente foi a Salvador, na Bahia

Desde o início do ano, o número
de viagens do presidente do SINPOS-
PETRO-RJ, Eusébio Pinto Neto, pe-
los estados brasileiros, aumentou de-
vido ao trabalho de conscientização
nas regiões Norte e Nordeste do país.
Só no primeiro semestre deste ano,
Eusébio Neto foi a Manaus mais de
três vezes representando a Fenepos-
petro( Federação Nacional dos Fren-
tistas), onde participou de reuniões no
Tribunal Regional do Trabalho e de
negociações salariais.

O presidente do SINPOSPE-
TRO-RJ também participou de roda-
das de negociações em Vitória, Es-
pírito Santo. Eusébio Neto, que aju-
dou a fundar, o sindicato dos Fren-

Em defesa da CLT
O  presidente SINPOSPETRO-RJ participou como palestrante da audiên-

cia  no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Centro do Rio, em
defesa da Consolidação das Leis do Trabalho. Ele  destacou a importância da
presença dos trabalhadores na luta por melhores condições e garantias de
direitos no mercado de trabalho.

No final de maio Eusébio Neto se reuniu no Congresso Nacional, em Bra-
sília, com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Senador Paulo Paim(PT-RS) para debater a questão do piso nacio-
nal do frentista e a aprovação do Estatuto da categoria.

Presidente Eusébio Neto lutando com os frentistas baianos

Trabalhadores na festa de 1º de maio

seus sindicados filiados  reuniu mais
de 30 mil pessoas na Praça Apote-
ose, no Centro.  Vários artistas se
apresentaram no evento, também
foram sorteados para o público cin-
co motos e dois carros.

O presidente do SINPOSPETRO-
RJ, Eusébio Pinto Neto,  um dos co-
ordenadores do evento, foi um dos pri-
meiros a discursar.
Ele lembrou a cele-
bração do Dia do
Trabalho em todo o
mundo, onde há
mais de cem anos
os trabalhadores
saem às ruas para
lutar por conquistas
e contra a explora-
ção do capital. Ele
frisou que a data foi

A cada ano a festa do dia 1º
maio promovida pelas Centrais Sin-
dicais no Rio de Janeiro tem atraí-
do mais trabalhadores. Este ano, o
evento organizado pela Força Sin-
dical, UGT, Nova Central e CGTB e

Eusébio discursando

criada para a humanidade não esque-
cer os trabalhadores que perderam a
vida lutando por melhores condições,
igualdades e direitos para todos. Eu-
sébio foi muito aplaudido no final do
seu discurso quando disse que a For-
ça Sindical vai continuar brigando pela
redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais.

Frentistas são homenageadas
No mês de março o

SINPOSPETRO-RJ prestou
uma homenagem às frentistas
distribuindo rosas nos postos
de combustíveis no Dia Inter-
nacional da Mulher. O presi-
dente Eusébio Pinto Neto
aproveitou a ocasião para des-
tacar o significado da distribui-
ção de rosas no dia 8 de mar-
ço. Ele explicou as frentistas
que a data tem grande impor-
tância  para as mulheres.

Presidente do Sinpospetro-RJ,
Eusébio Neto com frentistas.

Em defesa da sociedade e do planeta
construções do Minha Casa Minha
Vida para quem ganha até seis salári-
os mínimos não contarão com equipa-
mento de reaproveitamento da água
de chuva. Esse projeto, além de evitar
o desperdício, tem por objetivo dimi-
nuir o custo da conta d´água.

O vereador Roberto Monteiro
também é autor da Lei que garante
aos idosos e deficientes prioridade na
compra de apartamentos no andar
térreo dos conjuntos habitacionais
populares. Segundo ele, essa é uma
forma de dar conforto aos que têm
dificuldades de locomoção e neces-
sitam de cuidados especiais.

jeto é que os trabalhadores vão rece-
ber orientação sobre como manusear
e separar o lixo reciclável.

Outro projeto que deve entrar em
segunda votação, ainda neste semes-
tre, é o que trata da instalação de equi-
pamentos para o aproveitamento da
água da chuva nas novas construções
do município. O projeto já passou em
primeira discussão, mas sofreu altera-
ções para não prejudicar o Programa
do Governo Minha Casa Minha Vida.
A proposta do reaproveitamento de
água nesse programa encareceria as
prestações da casa própria. De acor-
do com as mudanças no projeto as

os recursos naturais e evitar o desper-
dício.  O vereador tem aprovado na
Câmara projetos voltados para o Meio
Ambiente. O projeto de Coleta Seleti-
va de Lixo em Supermercados, Res-
taurantes e Casas de Espetáculos que
visa gerar centenas de empregos só
no Município do Rio. A reciclagem hoje
é uma realidade que sustenta muitas
famílias. O vereador Roberto Montei-
ro se preocupou em excluir do projeto
pequenas casas comerciais como ba-
res, pois estes locais não contariam
com espaço físico para fazer o proces-
so de reciclagem. Segundo o parla-
mentar, a grande importância do pro-

Monteiro( PC do B) tem aprovado pro-
jetos de interesses da sociedade que
visam cuidar do espaço onde vivemos.
Ele, que faz parte da Comissão do
Meio Ambiente da Câmara dos Verea-
dores, diz que a questão ambiental não
é para ser discutida só na Rio+20.
Segundo o parlamentar, é preciso cri-
ar uma conscientização nas pessoas
com relação aos cuidados com o pla-
neta. “É importante que os países ri-
cos ajudem os países pobres que são
cheios de recursos naturais, a preser-
varem a natureza”

Desde a Eco-92, o Brasil tem mu-
dado muito e criado leis para proteger

Há sete anos a diretoria do
SINPOSPETRO-RJ conheceu o ad-
vogado Roberto Monteiro, que abra-
çou e defendeu a causa dos frentis-
tas do Rio, quando a categoria ain-
da não estava organizada. O advo-
gado, que já era conhecido no meio
jurídico, defendeu causas para o sin-
dicato sem cobrar os honorários. De
advogado, o Dr Roberto virou um
amigo dos frentistas.

Hoje a responsabilidade e o traba-
lho do Dr Roberto Monteiro cresceram
e estão voltados diretamente para po-
pulação do Rio de Janeiro. Como ve-
reador do município do Rio, Roberto

União fortalece o sindicato
O SINPOSPETRO-RJ luta para defender os direitos de todos os trabalha-

dores independentes de serem ou não associados à entidade. O sindicato
representa um grupo que exerce a mesma atividade econômica num determi-
nado território, município, e tem por objetivo resolver problemas individuais e
coletivos seja do ponto de vista salarial, trabalhista ou social e político.

Devemos optar sempre por um movimento sindical unitário para termos
trabalhadores unidos enraizados nos valores da categoria com objetivo de for-
talecer a luta da entidade de classe.

Acesse nosso site www.sinpospetro-rj.org.br  com notícias atualizadas todos os dias.


