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A apresentação da 2º
proposta da empresa do ACT
2009-2010 ocorreu na
reunião entre FNP e
Petrobras na última terça-
feira, 20, às 15h, no 15º andar
do edifício Torre Almirante-
EDITA, no Rio de Janeiro.

Já no preâmbulo,
antes da apresentação da
proposta, a FNP já cobrou a
empresa da revisão no
PCAC. Nós esclarecemos
que os salários estão
defasados e que os salários
iniciais dos juniores, em geral,
estão muito baixos.

A empresa respondeu
categoricamente que não vai
fazer nenhuma revisão do
PCAC, que plano de cargos
só a cada 20 anos e que o
último foi assinado em 2007.

A FNP também cobrou
melhorias na AMS, como a
inclusão de pai e mãe, e
apontou a falta de
credenciados em algumas
especialidades em várias
cidades e o
descredenciamento
de vários
profissionais
de AMS
devido à baixa
remuneração
d e s t e s
profissionais
pela Petrobras;

Também reafirmamos
os demais pontos
contemplados na nossa pauta
de reivindicações. A empresa
se limita a alegar que a AMS
tem déficit atuarial de R$ 12
bilhões e que custa R$ 600
milhões por ano. A empresa
colocou ainda que o custo
administrativo anual da AMS
é de R$ 90 milhões. É claro
que a multinacional só não
citou o seu faturamento de R$
284 bilhões por ano, mas
disse que os sindicatos
precisam compor a comissão
de AMS para ajudar na
reformulação. Contudo, já faz
mais de seis meses que a
FNP enviou o nome de
representantes para compor a
comissão, mas até agora não
fomos comunicados de
nenhuma reunião. Por isso, o
que a empresa deve querer
mesmo é o nosso aval para
aumentar a participação dos
trabalhadores no pagamento
de AMS.

Nós cobramos a
Anistia dos trabalhadores,

inclusive dos pedevistas que
ainda não foram
contemplados. Inclusive, a
situação do pessoal de São
José dos Campos também
não foi resolvida. A empresa
aceitou discutir o assunto em
outra momento, fora da
discussão de ACT.

A FNP cobrou a
aceleração do processo
seletivo para técnicos
químicos de petróleo.
Colocamos que há
necessidade comprovada de
mão-de-obra em todos os
laboratórios da Petrobras e
que, inclusive, já tínhamos
reivindicado junto à gerência
executiva e administrativa do
ABAST esta questão.

Repressão Policial
Nós apontamos a

truculência da Força Policial,
chamada pelas gerências
locais, contra as direções
sindicais da categoria
petroleira em várias unidades
da Petrobrás. O trabalhador
comum, em alguns casos,
também tem levado
empurrões da polícia. A
situação é de extrema
repressão ao direito de
organização sindical e
mobilização do trabalhador!
A FNP também acusou a
prática da Petrobras de usar
interditos proibitórios para
desmobilizar a categoria.

Categoria se mobiliza para conquistar aumento real
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Os trabalhadores tanto
das outras bases da FNP
quanto os da REVAP têm
deliberado os rumos da
campanha salarial
reivindicatória da categoria.
Vale ressaltar que os
trabalhadores rejeitaram em
assembleia na semana
passada a 1º proposta da
empresa e deliberaram greve
por tempo indeterminado até
que a empresa chamasse
para negociar.

Uma vez sendo
convocada reunião, a greve
foi interrompida como era a
finalidade do movimento e o
entendimento dos
trabalhadores que fizeram a
paralisação. Agora é o
momento de avaliarmos a 2º
proposta da empresa e
deliberarmos o caminho de
agora em diante para
lutarmos pelas reivindicações
dos trabalhadores.

Pessoas mal-
intencionadas ou relegadas
ao ostracismo pela vontade
soberana da base de São
José dos Campos partiram
para calúnias, ataques ao
movimento, difamação e
baixaria para desmobilizar a
categoria, semear a
discórdia. Não é de hoje que
isso ocorre. Falar mal de
mobilizações legítimas e
democráticas dos
trabalhadores, como o ato
dos aposentados em frente à
Petrobrás, no Rio de Janeiro,

há alguns anos, e
ao movimento
grevista dos
trabalhadores por
aumento real é
coisa de pelego.

Esse tipo
de desserviço só
favorece lideranças
sindicais pelegas
que deveriam ter
partido para a
mobilização de
suas bases para juntar força
com os trabalhadores
grevistas das bases da FNP.

Mas não. Os covardes
preferem se esconder atrás
de um material calunioso e
apócrifo (que não é assinado)
à comparecer na luta da
categoria. O Sindipetro/SJC
é o represente legal e legítimo
dos trabalhadores da
REVAP. Contudo, é
escancarado o
favorecimento/troca de
favores que a tal oposição de
pelegos tem para, inclusive,
usar a lista de e-mails interna
da refinaria.

Toda e qualquer
diferença política ou
pragmática pode e deve ser
discutidas nas mobilizações
da categoria. Também foi por
isso que o Sindipetro/SJC
sempre convidou todos os
trabalhadores, sem distinção,
para o 3º Congresso Nacional
da FNP e depois para a
Plenária Nacional da FNP,
ambas em São José.

Também para garantir
a democracia e o espaço de
discussões à serviço da
categoria que novamente
convidamos todos os
trabalhadores da REVAP para
a nova Plenária Nacional da
FNP, que, desta vez, será
sábado, 24, no Sindipetro/RJ,
no Rio de Janeiro.

É no campo das
ideias, da conscientização e
nas mobilizações do dia-a-dia
que se dá a luta da categoria.
Baixarias, calúnias de
panfletos não-assinados e
mentiras são ações
absolutamente dispensáveis
para a obtenção das
reivindicações da categoria.

Para falar mal dos
trabalhadores já existe a mídia
burguesa que sempre
favorece os ricos; o governo,
que sempre ataca direitos, e
a patronal, que sempre nega
as nossas reivindicações.
Juntar-se a eles é coisa de
pelego!

Trabalhador , de lut a, delibera rumos da Camp anha Salarial
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