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Agora não dá mais para
disfarçar. A fup deixou bem claro
que “o rei está totalmente nu” ao
convocar um ato na pretensão de
defender os aposentados na
questão dos níveis de 2004, 2005
e 2006, o que no judiciário
representa, hoje, uma vitória
esmagadora dos aposentados não
repactuados e proponentes de
ações judiciais no sentido de terem
respeitado o que estabelece seu
contrato com a Petros.

Não há mais dúvida: a fup
é dirigida do 7º andar do prédio
do EDISE. A fup foi patrona, junto
com a Petrobrás e a Petros, de
toda a campanha de repactuação
que tinha e tem como objetivo
rasgar o contrato entre os
trabalhadores aposentados e a
Petros e firmar um novo acordo,
excluindo o artigo 41, que vincula
a recomposição dos salários no
mesmo valor concedido aos
trabalhadores da ativa.

A direção deste sindicato
foi e sempre será contra a venda
ou entrega de direitos dos
trabalhadores. A fup proibiu
terminantemente que os jurídicos
dos sindicatos a ela filiados
aceitassem qualquer ação que em
seu bojo contestasse o projeto de
repactuação, projeto em que era

co-patrocinadora em união espúria
com a Petrobrás/Petros.

Apenas este Sindicato tem
242 ações referente ao direito aos
níveis de 2004, 2005 e 2006 e
gostaríamos de informá-los que
esta pequena “base sindical” tem
a menor taxa de aposentados
repactuados.

Companheiros (as), este
paraquedista retardatário
conhecido como FUP tem que
entender que não queremos
negociação, queremos e exigimos
pagamento integral dos direitos
dos nossos aposentados com ação
jurídica ou não.

Sabemos muito bem o tipo
de acordo que a fup busca
atualmente assim, independente do
resultado de sua manifestação no
EDISE. A direção sindical de São
José dos Campos e seus
associados vão caminhar com
nossas próprias pernas e
convicções, que são as mesmas de
sempre: intransigência na defesa
dos direitos dos trabalhadores.

Agora a fup,
companheiros, que faça o que
quiser, estando sob nova direção.

Enfim, vamos rumo à
vitória final, sem acordo e sem
mutretas fupianas.

Esperamos que o texto

publicado a seguir desnude de vez
as intenções da fup. De uma coisa
temos a certeza absoluta: “o rei
está nu”! E agora vamos ao refrão:
“explode coração”!

Vejam a carta de um
companheiro da base de
Campinas repassada na
internet sobre convocação da
fup para os aposentados.

“MANIFESTAÇÃO
DA FUP – NÍVEIS

Não há dúvidas de que
esta convocação da FUP é
mais uma das grandes farsas
da Cia. de Teatro RH/
PETROBRÁS/PETROS/FUP
& CIA, cujos mentores -
Dieguito, Santa, Newton, PC,
Wagner e outros mais que
bandearam de lado a troco
de interesses possivelmente
inconfessáveis, mas não
impossíveis de serem
imaginados - estão
preparando.

Com efeito, os níveis de
2004, 2005 e 2006
concedidos somente aos
ativos nos acordos coletivos
desses anos. Foram
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Sordidez ou assalto?
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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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concedidos com total e
incondicional apoio da FUP
de forma a não repassar para
os aposentados os aumentos
reais, como determina o
artigo 41 do RBP. Com
certeza, essa fórmula de
fraudar os aposentados foi
antecipadamente acertada,
ou melhor, ordenada à FUP
pelos ex -capas pretas –
aboletados na Petrobrás e na
Petros, aproveitando dos
prazeres que as boquinhas
proporcionam e dando
ordens aos subservientes
dirigentes da FUP e seus
sindicatos, todos estes na
expectativa de também
conseguirem suas boquinhas,
se eleita a candidata Dilma.

É certo que as centenas
de processos ajuizados pelos
aposentados relativos aos
níveis 2004/5/6 o foram por
iniciativa individual ou de
grupos independentes ou
organizações de defesa dos
petroleiros aposentados, sem
qualquer apoio dos sindicatos
subordinados à FUP que ao
contrário, desestimulava o
ajuizamento desses
processos.

Voltemos ao teatro, a
grande farsa (farsa =
comédia, embuste, cilada,
golpe, logro, manobra,
tramóia, treta. dic. HOUAISS).

Em decorrência das
inúmeras derrotas em todas
as Instâncias da Justiça do
Trabalho, inclusive no TST,
que editou a Orientação
Jurisprudencial 62 que

considera devidos os níveis
de 2004/2005/2006 aos
aposentados, a Petrobrás foi
ao STF questionar a
competência da Justiça do
Trabalho em julgar nossos
processos.

Embora o recurso ainda
não tenha sido julgado pelo
STF, a Petrobrás e Petros
acabam de sofrer um
desalentador golpe, que
aumenta em muito nossas
expectativas de vitória. A
Procuradoria Geral da
República, manifestando-se
nesse Recurso, considerou
ser de competência da
Justiça do Trabalho o
julgamento das nossas
ações.

A derrota da Petrobrás
e Petros está praticamente
selada e aí é que entra o
teatro, a farsa, (talvez
comédia), para conseguir
transformar essa derrota em
vitória da FUP, reduzir os
elevados dispêndios que
terão ao pagar e incorporar
nos proventos os níveis
devidos desde 2004 e
possivelmente salvar
empregos de incompetentes
ex-sindicalistas.

Conjecturando sobre
como seria essa farsa, a
mais plausível de ocorrer,
com algumas possíveis
variáveis, seria a seguinte:

1°A TO:
A fup convoca os
aposentados para que estes,
às portas da Petrobras,

exijam a realização de um
acordo para a inclusão dos
níveis nos proventos dos que
ajuizaram ações. A FUP
oferecerá, como já está
oferecendo, todas as
condições e facilidades para
que essa manifestação ocorra
(fornecimento de ônibus e
diárias para os que se
propuseram a ir);

2° ATO: A Petrobrás e a
Petros não aceitam quaisquer
pedidos de acordo, mas ficam
de estudar o assunto;

3°A TO: A Petrobrás resolve
apresentar um acordo e
propõe:

· Aceita incluir os níveis nos
proventos dos
aposentados, sob
condição de não
pagamento dos atrasados
e desde que os que não
repactuaram repactuem.

EPÍLOGO: Independente do
final, inúmeros petroleiros
aposentados, repactuantes ou
não, não aceitarão qualquer
acordo sobre uma questão
praticamente ganha e
continuarão conscientes na
luta pelos seus direitos e pela
sua cidadania.”

Carta enviada por um
petroleiros de Campinas a

FNP, apresent ada em
resumo. A versão integral
pode ser lida no site do

Sindipetro/SJC.


