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O que todos já sabiam
ser apenas uma questão de
tempo, aconteceu de fato. A
FUP assumiu o governismo
que está embutido nela e de-
clarou apoio ao projeto de
marco regulatório do governo.
Este mesmo marco
regulatório que todo o movi-
mento sindical e social de luta
já rechaçou faz tempo.

A federação pelega e a
CUT do governo fizeram um
jogo de cena de que iriam
apoiar o projeto dos movi-
mentos sociais, mas não man-
tiveram a posição e endossa-
ram o entreguismo e a políti-
ca capitalista predatória dos
nossos recursos naturais.

O modelo de marco
regulatório defendido pelo
povo brasileiro, pela Federa-
ção Nacional dos Petroleiros
(FNP), pelos movimentos so-
ciais e sindicais que não se
curvaram aos interesses do
governo e das raposas do
setor petroleiro é o de “Mono-
pólio estatal do petróleo e
Petrobrás 100% estatal”. So-
mente este modelo de explo-
ração do petróleo nacional
pode garantir gasolina, diesel,
gás e outros derivados mais
baratos para o povo brasilei-
ro.

Como todos sabem,
hoje, a multinacional
Petrobrás é uma empresa de
capital aberto. Por isso, todo
o dinheiro que o governo inje-
ta nela vai parar nas mãos
dos acionistas da Bolsa de
Valores de Nova York. Isso in-
clui também toda a grana que
o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social) já colocou na empre-
sa ao longo de anos, inclusi-
ve para descobrir o pré-sal. O
lucro das raposas do setor vai
aumentar ainda mais com a
capitalização da empresa que
a CUT e a FUP apóiam. Ou
seja, a Petrobrás descobriu o

pré-sal com o dinheiro do
povo brasileiro e agora os
acionistas e petroleiras de
olho grande vão lucrar em
cima do que é nosso e, pos-
sivelmente, até com mais fi-
nanciamento público.

No 1º mandato do go-
verno Lula, o Brasil tinha di-
nheiro e a oportunidade de
comprar todas as ações en-
tregues, em 1997, por FHC.
O Ministério de Minas e Ener-
gia e a presidência da
Petrobrás à época recomen-
daram que o governo com-
prasse as ações, mas o pre-
sidente se recusou. E essa
recusa ocorreu para continu-
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ar agradando ao mercado,
aos grandes capitalistas e
seguir a mesma política
entreguista do petróleo brasi-
leiro implantada por FHC.

O governo atual ainda
manteve os leilões dos poços
de petróleo e avançou sobre
os campos terrestres. A farra
endossada pela CUT/FUP e
entreguistas do governo fun-
ciona na base da chamada
lógica da parceria público-pri-
vada. Ou seja, o governo in-
vestiu na Petrobrás, o

BNDES bancou as descober-
tas da multinacional e agora
(desde FHC) o governo entre-
ga aos pouco tudo para a ini-
ciativa de lucro privado ape-
nas faturar em cima. É a es-
culhambação geral do capita-
lismo predatório! E dá-lhe
apoio da CUT/FUP ao proje-
to de capitalização da empre-
sa que determina a conces-
são onerosa de cinco bilhões
de barris de petróleo aos aci-
onistas das bolsas de Nova
York.

Já a Federação Nacio-
nal dos Petroleiros segue na
luta pela Petrobrás 100% es-
tatal, contra os leilões de po-
ços de petróleo, contra a en-
trega dos campos terrestres,
contra a criação da estatal do
pré-sal e outras medidas
neoliberais para destruir,
privatizar a multinacional
Petrobrás aos poucos e dei-
xar o mercado tomar tudo o
que pertence ao povo brasi-
leiro.

NR 17- A Petrobrás não
entende que a cláusula 84
(entrada de dados) se apli-
ca aos operadores (painel
de controle). O Sindicato co-
bra que painel de controle é
entrada de dados, requer
atenção redobrada e os fun-
cionários estão expostos a
radiação ultravioleta. Portan-
to, a proteção aos trabalha-
dores não se aplica somen-
te a Ler/DORT (movimentos
repetitivos), mas também a
visão (esforço visual).

Em reunião recente, foi
cobrado do diretor de abas-
tecimento, com relação aos
benefícios dos técnicos da
RNEST (auxílio-moradia, vi-
agem, etc.), horas extras
que não são pagas. O Pau-
lo Roberto achou que os au-

xílios devem ser estendidos,
pois a obra foi adiada para
2012. Quanto à horas ex-
tras, é para serem pagas.
Ele ficou de ter uma reunião
com o superintendente da
RNEST a respeito da situa-
ção.

Casa dos Operadores
Em visita ao IERV, o

Sindicato verificou que ain-
da não foi solucionado o pro-
blema do ar condicionado.
Nós já cobramos reparos,
mas o problema ainda não
foi resolvido. Daqui a alguns
meses, com o fim do inver-
no, a temperatura no local
ficará insuportável. A refina-
ria tem que reparar o ar
condicionado para não
precarizar o ambiente de
trabalho.

Secretaria dos
Aposentados e Pensionistas

A Secretaria dos Apo-
sentados e Pensionistas do
Sindipetro/SJC está funcio-
nando plenamente desde 7 de
junho. Os companheiros po-
dem entrar em contato pesso-
almente na sede da entidade
de segunda a sexta, das 13h
às 17h, por meio do telefone
(12) 3929–7188, ramal 31 ou
via o e-mail:sindipetrosjc.
aposentados@uol.com.br

Nota de falecimento
É com pesar que o Sin-

dicato dos Petroleiros infor-
ma o falecimento no dia 5 de
julho de VÍTOR OLIVEIRA
DE SOUZA,  ex-empregado
da Revap,  e irmão do petro-
leiro e diretor do Sindipetro/
SJC Maurício Vítor de Sou-
za. O sepultamento ocorreu
na cidade de Natércia (MG).

INFORMES


