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Somos todos trabalha-
dores e, neste momento, nos
estertores da campanha sa-
larial 2009, a direção deste
Sindicato usa este meio de
comunicação para dar aos
companheiros todos os ele-
mentos que temos, possibi-
litando que cada um tome
sua decisão e assuma o seu
destino e seu futuro por de-
cisão própria.

É importante que cada
“ser humano” tenha a con-
dução de sua vida usando o
livre arbítrio.

A Petrobras há mais de
10 anos não tem qualquer
aumento no custo da mão-
de-obra na folha de paga-

mento, hoje, em torno

de 3,5%, tendo havido uma
redução, apesar do discur-
so da empresa de que os
trabalhadores são sua mai-
or riqueza.

A atual proposta de
acordo coletivo aprofunda a
exploração e comete uma
ilegalidade flagrante ao co-
locar no mesmo patamar a
periculosidade, insalubrida-
de e a RMNR.

Todas as vantagens
salariais elencadas pelo RH
Corporativo, na verdade, são
migalhas, pois incidem nada
sobre nada, mantém as pu-
nições como intimidação e
jogam alguns reais para o
Natal - uma cesta natalina
pobre e insossa.

Este é o verdadeiro
pano de fundo da últi-
ma proposta da empre-
sa, não é negociação
emergencial, isto é, o
nosso acordo coletivo
anual, e deveríamos

estar discutindo dentro dos
parâmetros reais de uma
empresa que hoje está no 1º
bloco das grandes empre-
sas mundiais.

Cada centavo que ela
economiza com o acordo irá
para os verdadeiros donos
da Petrobras, os seus acio-
nistas em Wall Street. Não
pense você que nós nego-
ciamos com uma empresa
nacional, pois nós negocia-
mos com a multinacional
Petrobrás.

A nossa realidade

Quando num passado
recente a empresa criou
novas denominações para
seus cargos, extinguindo,
dentre muitos, os postos de
Operador II e Operador III,
isso não foi uma mudança
de nomenclatura. Anterior-
mente, pelo menos 80% dos
que chegavam aos referidos

cargos o faziam
por conheci-
mento técnico,
liderança, per-

Trabalhadores é o que somos;

eles não sabem mais o que são
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sonalidade, 20% sempre
atendia ao interesse imedi-
ato da gerência, o que não
é o ideal, mas acaba fazen-
do parte do processo.

Hoje, caros camara-
das, o que temos é a servi-
dão, liderança fragilizada,
submissão passiva e assu-
mida, e, acima de tudo, per-
da de qualquer resquício de
dignidade, altivez, liberdade
e independência pessoal.
Criaram enfim o “PETRO-
GALINÁCEO”  e os apresen-
taram como os novos
supervisores.

Não temos qualquer
compromisso com estes no-
vos petroleiros. Nós temos
compromisso com os novos
petroleiros de luta e com os
petroleiros que a “long time”
escreveram e escrevem a

história de luta que está in-
crustada na pele de todos
que passaram por esta refi-
naria.

As duas folgas grandes
que hoje fazem parte das
suas vidas profissionais es-
tão diretamente ligadas a
grande greve do turno que
esta base realizou por lon-
gos e frutíferos 22 dias. É
bom que saibam que mui-
tos dos que fizeram aquela
luta jamais trabalharam sob
o regime ora vigente. Assim,
tudo o que nós temos é fru-
to da longa luta dos que não
se curvaram à gerência e,
agora, aos acionistas.

Então, companheiros, o
acordo coletivo rege nossas vi-
das e, por isso, tudo de que
abrimos mão não voltará jamais.

Não pare para enten-

der “PETRO-GALINÁ-
CEO” , porque ele não tem a
menor importância. Na ver-
dade, ele deixou de se per-
tencer há muito tempo. E
aquele que diz que ganhou
R$ 10 mil na última greve, por
dois dias de trabalho, sem
problema, esperamos que
seja suficiente para ele con-
tratar carpideiras  para seu
enterro e que a terra lhe seja
leve, já que a cova a de ser
profunda.

Assim, camaradas, não
há o que aprovar e vamos re-
cusar esta proposta e bus-
car unidade nacional no
campo da luta, independen-
te de filiações e ligações a
qualquer instituição, pois, no
fundo, no fundo, todos nós
somos os trabalhadores pe-
troleiros do Brasil.

MENTIRA TEM
PERNA CURTA
A Petrobras propõe a rea-

bertura da repactuação. Ora,
companheiro! Eles não tinham
atingido um número recorde
porque precisam de mais
repactuação. Pelo jeito, Wall
Street não repactuou com os
números.

Sempre o mesmo
Bode

Quanto aos dias de gre-
ve, a Petróleo multinacional pro-
põe pagar metade dos dias pa-
rados, desde que você com-
pense com horas extras as ho-
ras normais. Ora! A empresa

não vai pagar nada. A proposta
na verdade continua a mesma.
O bode é problema de quem o
colocou na sala.

Não as punições da
greve de março

A punição é a forma mais
intimidatória usada pelo capital
para inibir qualquer forma de
resistência da classe trabalha-
dora. Assim, este bode capita-
lista sempre é colocado ou se
ameaça colocá-lo em nossa
sala quando estamos em perí-
odo de reivindicação.

Camaradas, a retirada
das punições não pode ser ja-
mais o alcance de nossa re-

sistência na discussão de um
acordo coletivo de trabalho.  A
retirada do bode é, em princípio,
o início de toda a discussão.
Após a retirada, vamos avançar
em discussão dos pontos
elencados. O bode das puni-
ções é condição “sine quanon”
para qualquer acordo coletivo.

Aviso aos navegantes:
A direção atual da

Petrobrás passará. A equipe de
supervisão usada na nossa refi-
naria também passará. Porém,
há uma verdade nua e crua para
eles: a classe trabalhadora ja-
mais passará. Já os “PETRO-
GALINÁCEOS”  serão ignora-
dos pela história e desaparece-
rão totalmente.


