
Causa espanto que
pessoas ocupando posição
hierárquica de destaque e
importância, como a
presidência da Petrobrás,
caso atualmente do Sr. José
Sérgio Gabrielli, que a esta
época roda o estado de São
Paulo e proferi palestras sobre
o pré-sal em cidades com
unidades da Petrobrás, o
façam baseando-se em um
marco divisor de águas: a
mentira, a informação falha e
o velho canto das sereias.

 Senhores e senhoras,
em primeiríssimo lugar,
desmistifiquem de suas
mentes que a Petróleo
Brasileiro S/A é uma empresa
nacional, pois, na verdade, ela
é uma multinacional, como:
GM, Volkswagen e muitas
outras.

Não queremos aqui
discutir a ação do Sr. acima
citado no que tange ao
desmonte sistemático das
conquistas do Acordo Coletivo
de Trabalho da categoria
petroleira durante seu
exercício na presidência da
empresa.

Queremos discutir que
a composição acionária da
Petrobrás atualmente confere
a ela a ambigüidade de ser
uma companhia estatal que

presta conta
diretamente aos
chefões de Wall Street.

N ó s ,
trabalhadores, tínhamos
um fundo de pensão
que tinha a finalidade de
complementar as
aposentadorias de
seus trabalhadores, o
plano Petros. Hoje, os
resistentes ainda
mantêm o velho e bom
plano, mas muitos,
seduzidos por
problemas financeiros,
e os novos, que
vieram para a
empresa após 2002,
têm o chamado plano
Petros II, plano que é
interessante ao mundo
financeiro, não aos
trabalhadores. O Petros II é
igualzinho aos planos que
quebraram em 2008 e
jogaram na “rua da amargura”
40 milhões de trabalhadores
americanos.

O fato que deixa claro
a submissão da direção da
empresa aos interesses
alienígenas (acionistas de
Nova York sobre a empresa
brasileira) é o fax que o Sr.
Sérgio Gabrielli passou para
a Bolsa de Nova York
prestando conta da aprovação

de mais de 70% do novo
plano Petros, que era
imposição urgente da banca
de Wall Street à Petrobrás.

Então, quando Lula
determina que tantos bilhões
sejam repassados ao
gerenciamento da Petrobrás,
ele automaticamente está
repassando 63% deste total
aos interesses multinacionais.
Vejam, camaradas, a verdade
é uma só: a natureza foi
pródiga ao nos possibilitar o
pré-sal, mas dizer que nosso
povo irá beber dessa água
está tão fora da realidade
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quanto a uma independência
real dos nossos rincões. Talvez
o Brasil seja o único país que
ainda tem por definir uma real
data de independência.

Lula está ano-luz a
frente do governo FHC (direita
reacionária), porém, não dá
para continuar iludindo um
povo chamando de nacional
uma empresa que hoje é uma
multinacional e que, com o
acesso ao potencial do pré-
sal, está entre as três maiores
empresas de petróleo. Não
negamos nada, porém,

reafirmamos: isto já não nos
pertence mais!

Saibam que o tesouro
americano disponibilizou R$
18 bilhões de dólares em um
1º momento para as
empresas que vão atuar no
pré-sal. E quando decidido
ficou que a Petrobrás vai
comandar o show com a
doação governamental, os
fundos de pensão em que
estão presas os interesses
dos detentores de ações da
Petrobrás em Wall Street
deram um salto fantástico.

“Esse é o cara!”
Realmente, Barack Obama
sabia muito bem o que estava
falando, pois a Petróleo
Multinacional salvou a lavoura
do presidente americano.

Sr. Sérgio Gabrielli e
todos os baba-ovos que
compõem seu séqüito, tenha a
absoluta certeza de que nós, o
povo brasileiro, estamos de
olho em você. Bom dia, velho
e bom Brasil ainda colônia! “Os
verdadeiros amantes da paz
estão eternamente preparados
para a guerra.”

Chegado o fim de
2009, não podemos deixar de
dar a nossa valorosa e
combativa base petroleira os
cumprimentos por sua
postura durante toda a
campanha salarial, quando, na
verdade, não está em jogo
apenas a reposição
monetária das perdas do ano
em curso.

No ACT discutimos
também e principalmente toda
a nossa relação profissional
com a empresa. E garantimos
os contratos dos que estão
trabalhando e dos que
poderão vir a firmar contrato
de trabalho com a empresa.

Assim, foi fundamental
que, em primeiro lugar,
tivéssemos recusado a
proposta que na cláusula 50
ceifava os direitos dos futuros
trabalhadores que viessem a

falecer ou se aposentar por
acidente de trabalho ou
doença ocupacional sem ter
completado 10 anos de
vínculo com a AMS. Aí, surgiu
a 5º proposta com o
parágrafo único
acrescentado à cláusula 50.

S a b e m ,
companheiros, é incrível
como o malabarismo da
direção da FUP não
consegue disfarçar a
dificuldade em ser dirigente
sindical e ao mesmo tempo
atuar como gerente da
Petrobrás. Afinal, cargos
ainda estão sendo
distribuídos e ainda há mais
um ano de governo Lula.
Aguardemos o dia primeiro
de janeiro de 2011...

É fantástico como a
“mãozada” não diz nada a
respeito da ignóbil reposição

feita a aposentados e da ativa,
pois correção de salário se dá
no salário básico e esta foi
ultrajante. E cantam louvores a
tal unidade fupiana, unidade
em que, em prejudicar
aposentados e pensionistas
que não repactuaram?

Nós não entendemos
como aposentados das 11
bases da fup continuam
sustentando estas direções
que desde janeiro de 2003
defendem intransigentemente
as “pró-bostas” da gerência
de Recursos Humanos da
Petrobrás.

Nós não entendemos!
E aos aposentados e

pensionistas desses outros 11
sindicatos, esperamos firmes
e convictos que temos muitas
lutas a encaminhar e caminhos
a percorrer.

Entreguismo premiado


