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

Negociação do ACT 2008/2009

A nossa campanha salarial

está travando uma luta contra as

artimanhas da empresa para

desmobilizar os trabalhadores, di-

vidir os sindicatos e enfraquecer a

luta. Enquanto a Petrobras dificul-

ta a negociação, os itens da nossa

pauta ficam relegados a segundo

plano. Isso é o que a empresa quer.

A Petrobras apresentou a

todos os Sindipetros a 3º propos-

ta, que foi oficializada inclusive com

contra-recibo. Enquanto, a sua

Federação rejeitou na mesa de ne-

gociação, os sindicatos da Frente

Nacional dos Petroleiros, em de-

cisão democrática, encaminharam

as decisões para as assembléias de

base.

Neste meio tempo, a

Petrobras cedeu um milímetro na

sua posição linha-dura e aceitou

reduzir o custeio da AMS. Contu-

do, a Petrobras não oficializou a

nova proposta aos sindicatos da

Frente Nacional dos Petroleiros.

No Boletim da empresa de

número 33, foi publicada a 4º pro-

posta como segue: “A Petrobras,

por sua vez, concordou em rea-

justar a tabela do Grande Risco da

AMS em 6,17% (índice equiva-

lente à inflação do período) con-

dicionado à discussão sobre a

situação atual e futura do be-

nefício.”

Alguns sindicatos da Frente

Nacional dos Petroleiros já esta-

vam realizando assembléias com os

seus associados, inclusive na base

em São Jose dos Campos. Aqui,

já tínhamos realizado assembléia

na segunda-feira, dia 20 de outu-

bro, com o H.A. e os três grupos

que trabalhavam naquele dia. Fal-

tavam apenas dois grupos e os

aposentados, cuja assembléia es-

tava marcada para hoje, dia 28.

Com o surgimento da 4º

proposta, o Sindipetro/SJC espe-

rava a oficialização da mesma para

colocá-la em apreciação com os

grupos que faltavam e com aque-

les que só tinham apreciado a 3º.

Pasmem! A oficialização

não veio. Um dos sindicatos da

Frente Nacional dos Petroleiros,

o LP enviou comunicado à empre-

sa dizendo que a 3º proposta fora

rejeitada e que a 4º proposta não

foi enviada oficialmente a FNP.

A resposta do gerente de

relações sindicais, a mando do

gerente de RH, é que esperasse o

término das assembléias dos seis

sindicatos para que eles apresen-

tassem a 4º proposta.

No Rio Grande do Sul, a

oposição forçou, em assembléia,

a apreciação da 4º proposta, mes-

mo ela não tendo sido apresenta-

da oficialmente. Contudo, a pro-

posta foi rejeitada.

A FNP ainda não é uma Fe-

deração e, portanto, cada base

tem a sua autonomia sindical. A

empresa tumultua as apreciações,

comete práticas anti-sindicais, o

que é necessário denunciar ao

MPT, como já foi denunciado

quando da manobra da proposta

da PLR, e denunciar também jun-

to à OIT.

Embora a Petrobras já te-

nha divulgado para toda a força de

trabalho a 4º proposta, para a en-

tidade sindical ela ainda não ofici-

alizou na intenção de jogar as ba-

ses contra as suas direções.

Conforme dito pela direção

deste sindicato e respaldado pela

categoria em assembléia, em São

José dos Campos só apreciaremos

proposta que for oficialmente

apresentada pela empresa.

Aí, perguntamos: por que a

empresa faz distinção entre a fe-

deração e a FNP? Será que é por-

que estamos questionando a ven-

da de direitos com relação a nos-

sa previdência privada? Será que

é por que não concordamos com

o modo que se resolveu a

periculosidade no local de traba-

lho? Será que é porque queremos

as reivindicações elaboradas pelo

movimento sindical em todos es-

tes anos, e os outros se contentam

por migalhas e outras benesses?

Será que é por que o ge-

rente de RH é questionado na mesa
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Fundos de previdência privada po-

dem perder com a crise dos EUA

No dia 15/10/08, o presi-

dente da Previ Fundo de Pensão

dos Trabalhadores do Banco do

Brasil assumiu em entrevista ao

canal Globo News que o fundo ti-

nha perdido na sexta-feira trágica

(12/10/08) US$ 2 bilhões de dó-

lares na quebra do banco ameri-

cano Lehman Brothers. Nós sa-

bemos que, na verdade, a perda

ocorreu por causa da quebradeira

das duas maiores empresas de fi-

nanciamento habitacional dos

EUA: a Fannie Mae e Freddie

Mac.

Na mesma reportagem, o

Sr. Wagner Pinheiro, presidente do

Fundo Petros, disse que a crise

era grave, mas que o pagamento

das aposentadorias estava garan-

tido. Nada foi dito sobre prová-

veis perdas.

Hoje, dia 27/10/08, as per-

das da Previ, segundo os analis-

tas, é da ordem de US$ 10 bilhões

de dólares, ou mais.

Estranhamente, a Petros continua

a pintar um mundo cor de rosa

em suas revistas e, em tom ufa-

nista, a listar o céu de brigadeiro.

Ora, companheiros, já

passou da hora de a direção da

Petros descer da nave espacial

em que se enclausura e assumir

no mundo real o quanto o fundo

estava e está comprometido com

a crise da economia americana.

A banca de jogos em que

se transformou o sistema bancá-

rio e financeiro americano tem

muitos fundos de pensão brasi-

leiros. Por isso, é tão importante

que a direção da Petros venha a

público fazer demonstrativos da

sua situação real.

Hoje, nos Estados Unidos

40 milhões de aposentadorias de-

sapareceram e milhares de pesso-

as perderam ou vão perder suas

casas.

O aporte financeiro do go-

verno com dinheiro público cobre

o rombo das financeiras e bancos,

mas nada garante a perda dos se-

gurados. Os fundos de pensão e

os mutuários ficaram como o ame-

ricano da foto.

Adeus velho mundo, bem-

vindo ao novo mundo, em que so-

cializa-se as perdas e privatiza-se

os lucros. Com a palavra, a dire-

ção do Fundo Petros.

por estar intervindo no movimen-

to sindical, sendo parcial e tenden-

cioso, mesmo alguns dizendo que

é um dos melhores RH do Brasil?

Ou será que é a forma que

o gerente de relações sindicais en-

controu para responder a ação de

prestação de contas que está sen-

do movida contra as diretorias das

quais ele fez parte?  A entidade teve

a sua contabilidade feita por pro-

fissional não-habilitado, e muitos

documentos não foram encontra-

dos.

A Diretoria do Sindipetro/

SJC vai concluir as assembléias

nesta terça-feira, 28/10/08, às

15h30, na sede do sindicato. Va-

mos comunicar o resultado das

apreciações e esperamos receber

a 4º proposta oficialmente para de-

liberação da base.

A responsabilidade pela de-

mora da apreciação da 4º propos-

ta é do RH Corporativo, que já

poderia ter oficializado a nova pro-

posta a todos os sindicatos. Mas

o tempo deles está acabando. Não

se preocupem que eles podem

perder o posto mais cedo do que

se espera. A próxima eleição para

a presidência está próxima. Dois

anos passam rápido. Eles estão

passando, estão se enriquecen-

do com seus altos salários, mas

estão destruindo as pontes.

O QUE QUEREMOS:

- Aumento único no salário base;

- Ganho de produtividade;

- Inclusão de pai e mãe na AMS;

- Auxílio Ensino Superior;

- Revisão das distorções do

PCAC;

- Acordo único para toda a

Petrobras e outros pontos.


