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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!

Companheiras e com-
panheiros, a campanha sala-
rial da categoria petroleira
deste ano não avançou da
melhor forma para garantir
avanços para cada petroleira
e petroleiro deste país, mas

temos que avaliar o desem-
penho (ou a falta dele) de
cada agente envolvido neste
processo e os próximos pas-
sos.

Os trabalhadores da
Revap, com certeza, estão de

parabéns pela greve de 24h
no dia 14 de setembro e por
todas as manifestações se-
guintes com atrasos de turno
de 3h e 1h. Agora ainda cabe
avançar na consciência da-
queles que não desceram

A luta continua!

Todos os companheiros
e companheiras que partici-
param de toda a campanha
salarial presente conhecem o
ritual de uma assembleia e
nós vamos manter o mesmo
rito, sendo que todos têm di-
reito a voz e voto, sendo que
o registro na lista de presen-
ça tem que ser o mesmo da
somatória dos votos. Reafir-
mamos que assembleia na
portaria da empresa encerra-
se na presente campanha sa-
larial e assembleias de outros
temas importantes, em futuro
próximo, junto com
assembleias das futuras cam-
panhas salariais, serão realiza-
das na sede do seu Sindicato.

Neste presente Editori-
al gostaríamos de convidar
todos os trabalhadores e tra-
balhadoras a ler com muita
atenção os próximos Tochas,
em que procuraremos de for-
ma sucinta expor o que está
por trás da total submissão de

uma outrora vanguardista fe-
deração que se diz única e
petroleira e que transformou-
se em uma federação única
patronal. Na verdade, nem
única representante da patro-
nal ela é, pois já existe a
FIESP e inúmeras outras nos
vários estados que compõem
a nação brasileira.

Vamos a um pequeno
informe: a Petrobrás já acor-
dou em mesa que as horas
perdidas no dia 3 de setem-
bro não incidirão como refle-
xos na vida profissional dos
participantes daquele movi-
mento, o único realizado e
convocado pela fup (a federa-
ção do governo). Nós também
tivemos perda, pois estáva-
mos em movimento, mas não
é esse o problema. O que per-
guntamos é como ficam os
outros dias de luta na presen-
te campanha e as jornadas ini-
ciadas nos dias 14 e 23 de
setembro, terão o mesmo tra-

tamento? E mais: como ficam
as horas dos trabalhadores das
empreiteiras fartamente usadas
pela fup no único movimento
que bancaram fazer nesta cam-
panha. Tudo devidamente or-
questrado pelo RH Corporativo.
Bem lógico, não é mesmo? E
assim já ressalvado em garan-
tias do comando real da fup, o
7º andar da Petróleo Internacio-
nal, antes conhecida como Pe-
tróleo Brasileiro S/A.

Bom, companheirada,
vamos caminhar, pois “O tem-
po” sempre será o juiz de todo
o tempo e de todos nós.

As escarpas, precipícios e, enfim, o planalto

CALENDÁRIO DE
ASSEMBLEIAS

04/10 Grupo 1 - 7x15

04/10 Grupo 4 - 15x23

04/10 Grupo 2 - 23h

05/10 Grupo 5 - 7x15

05/10 HA

07/10 Grupo 3 - 15h

07/10        Aposentados - 17h
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para participar com os com-
panheiros, os que se negaram
a fortalecer a mobilização.

Desde o primeiro mo-
mento, a Federação Nacional
dos Petroleiros reivindicou
mesa única de negociação
com todos os sindicatos da
categoria. Já a fup se recusou
a endossar a reivindicação
para apostar na divisão e no
comprometimento de sua di-
reção com a empresa.

Essa ligação entre a di-
reção da fup e o RH
Corporativo dividiu até mes-
mo a base fupista neste últi-
mo momento e só serviu aos
interesses da empresa de
empurrar um ACT rebaixado,
discriminatório e vergonhoso
para todos nós.

Depois da greve de 24h
em São José e no Rio Gran-
de do Sul e mobilizações nas
outras bases, a multinacional
chamou para negociação.
Aquele era o momento de unir
toda a categoria em torno de
um objetivo comum. Entretan-
to, o objeto da direção da fup
não é o mesmo da categoria.

A fup impôs a indicação
da segunda proposta da em-
presa no seu conselho
deliberativo, mesmo com a
posição contrária de quatro
sindicatos. Os petroleiros da
Bahia e do Rio Grande do
Norte se rebelaram contra o
entreguismo e a peleguice da
fup e recusaram a proposta
da multinacional. As mobiliza-
ções da FNP também
alertaram os trabalhadores do

N o r t e
Fluminense
de que algo
está muito er-
rado na fup. Os com-
panheiros de lá também recu-
saram em assembleia espon-
tânea a proposta.

Recusaram, mas, infe-
lizmente, não somaram esfor-
ços com os Sindicatos da
FNP que estavam mobiliza-
dos com greves no Rio Gran-
de do Sul e na base do
Sindipetro-AM/MA/AP/PA e
atrasos de turno de 3h e 1h
em todas as outras bases e
conclamando todos os traba-
lhadores da categoria para
esta luta. Agora os trabalha-
dores das bases da FNP po-
dem ter a certeza de que to-
dos os esforços necessários
para a construção de um mo-
vimento vitorioso foram feitos
de nossa parte e não nos da-
mos por vencidos.

A Federação Nacional
dos Petroleiros indica a não
assinatura do ACT 2010 pro-
posta pela empresa e a aber-
tura de um processo de
dissídio judicial. Os trabalha-
dores de São José dos Cam-
pos e das bases da FNP no
Litoral Paulista, Rio Grande
do Sul, Alagoas/Sergipe, AM/
MA/PA/AP recusaram a se-
gunda proposta da
Petrobrás. Assinar esse
acordo ruim e discriminatório
é dar um atestado de submis-
são para a empresa! Nós en-
tendemos que a justiça vai
nos garantir, no mínimo, o que

foi proposto pela empresa,
mas a nossa intenção é avan-
çar em alguma reivindicação!
Não há conquista sem luta e
nós vamos lutar sempre!

Sem aumento real o ca-
minho que resta é a justiça, en-
tão que seja. Vamos
encampar mais esta batalha.
Vale lembrar que só está em
discussão este ano as cláusu-
las econômicas, já que as clá-
usulas sociais foram assina-
das no ano passado com vali-
dade de dois anos. As cláusu-
las sociais voltam a ser nego-
ciadas em 2011.

Vale lembrar que a
Petrobrás propõe acordo me-
díocre para os trabalhadores
que produzem a riqueza e fa-
zem da multinacional “a meni-
na dos olhos” do mercado in-
ternacional. Já os apadrinha-
dos em cargos de confiança,
parasitas e afins que ocupam
cargos na empresa por causa
das trambicagens políticas
dos partidos do governo foram
brindados este ano com au-
mento de até 29% e ainda um
bônus no valor total de R$ 90
milhões. O PT e o PMDB es-
tão deitando e rolando com o
parasitismo político dentro da
Petrobrás. É a total inversão
de valores, a exploração má-
xima, a premiação da sem-
vergonhice política capitalista!


