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

Companheiros (as),
mais uma vez usamos do
nosso meio informativo para
conclamá-los a uma longa
caminhada em luta, pois
temos bastante claro que a
direção da Petróleo Brasileiro
S/A – Petrobrás, a única
multinacional que consegue
se passar por Estatal, vai
iniciar o ataque a 3º perna do
triângulo dos direitos dos
trabalhadores petroleiros;
duas, ela já efetivou os
ataques. O resultado é
lamentável para os
trabalhadores. Resumo da
ópera:

1º - O desmonte dos direitos
dos trabalhadores começou
com o “Programa
Repactuação”, quanto ao fim
do mesmo, em que pese não
ter conseguido os números
acordados com a “Banca de
Wall Street” conseguiu
terminar com um fundo de
pensão que era associativo e
solidário, criando um plano
econômico individual
associativo.

2º - Por meio de
um PCAC
planejado e
dirigido, criou
figuras do “Eu
comigo”,
política de
p e s s o a l
que tenta
induzir o
t rabalho
em um
processo dissociativo, o que
mina completamente o
conceito de organização do
conjunto para a luta.

Hoje, temos um plano
de cargos, que em nível
técnico - todos são técnicos,
porém em escalas
diferenciadas de valores
monetários, criando o
sentimento geral de
insatisfação plena e absoluta,
mas com um pequeno viés-,
se você se adaptar,
submeter-se, quem sabe até
onde poderá ir.

O 2º lado do triângulo
acabou com o “Acordo
Coletivo de Trabalho” e

completou a 2º parte do
compromisso assumido.
Conseguiram inserir em um
plano que discute a Ativa um
direito dos aposentados
(repactuando quem não
houvera repactuado). Os
sindicados com linha jurídica
dirão que buscarão na Justiça
respaldo, podemos afirmar-
lhes que espenear é direito ao
gado, desenvolvemos
qualquer avanço conseguido
na Justiça. Entretanto, a
Justiça quando muito
referenda em sentenças
avanços e conquistas da luta
de um povo, de uma classe,
de uma categoria.

NOVAMENTE EM LUTA
Em nossos direitos, a
Petrobrás não mexe!



PLENÁRIA
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Plano final = AMS

3º - A 3º parte do acordado é
mudar frontalmente a visão do
plano de atendimento a
saúde. A velha AMS vai mudar
e a mudança não é quanto a
cobertura de tantas
especialidades que o plano
cobre ou não. A mudança é no
custeio do plano, quem vai
pagar o que e quanto vai
pagar.

O administrador
Petrobrás verá como custo o
gasto em atendimento a
saúde e não como
investimento. A visão social
está ferida de morte no
comando Petrobrás e, sem
visão de responsabilidade
social, podem ter certeza: nós
trabalhadores, aposentados e
pensionistas não poderemos
arcar com os custos da AMS.

E assim eles
cumpriram o acordado
quanto ao custo final da mão
de obra no Sistema
Petrobrás. Nunca deixando
de frisar que o fizeram
sempre com o apoio e
patrocínio da Federação
Única dos Petroleiros, a
antiga FUP, que já não é única
e nem é dos Petroleiros.

Fomos e estamos no
Inferno, porém, como a
Federação não é única,
vamos a proposta da Frente
Nacional dos Petroleiros aqui
em São José dos Campos,
nossa receita e organização
e luta.

I – Organização

1º - Dia 04/02/2010, às 16h,
na nossa sede do sindicato
“plenária” para discutir e
apresentar as propostas de
lutas e organização de base
para fazer frente a investida

da direção da empresa sobre
nossos direitos e nunca
esquecendo que a
“responsabilidade social”. A
empresa não pode
simplesmente descartar sua
responsabilidade.

II – Luta

Não serão as direções
sindicais que barrarão os
planos da multinacional
Petrobrás quanto ao nosso
plano de saúde.

A p o s e n t a d o s ,
pensionistas e trabalhadores
da ativa terão que sair da
imobilidade juntos ao seu
sindicato e unidos criarem
fatos e formas de luta para
fazerem valer os seus direitos.
Não esperem que “ações
judiciais” lhes vão garantir
nada, absolutamente nada ou
continuem imobilizados e logo
amanhã estarão concorrendo
nas filas do velho SUS por
atendimento a saúde.

Companheiros e companheiras
da categoria petroleira, todos,

aposentados, pensionistas e ativos,
dia 04/02/2010, ÀS16H, plenária
na sede do seu Sindicato. E agora
não tem dispensa, não tem como

repassar a outrem o que é de sua
responsabilidade!


