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SINDIPETRO LITORAL PAULISTA SE PREPARA
PARA MAIS UMA ELEIÇÃO SINDICAL

A

eleição para a diretoria 2012/2015 do Sindipetro Litoral Paulista
ocorrerá entre os dias 7 e 27 de abril. Neste ano, existem duas novidades em relação aos processos eleitorais anteriores: o período
de eleição, que se estenderá por 21 dias para englobar os trabalhadores
embarcados nas plataformas de Mexilhão e Merluza; e a possibilidade de
segundo turno, agora contemplada pelo estatuto da entidade.
As inscrições das chapas que disputarão o comando do sindicato começam em 8 de março e terminam no dia 14. O mandato da atual gestão
termina no dia 31 de maio e a chapa vencedora assumirá em 1º de junho.
Cerca de 3.700 associados estão aptos a votar no pleito.
As chapas que disputarem a direção do Sindicato terão direito a indicar um nome cada. Os nomes dos cinco petroleiros que já fazem parte
da comissão eleitoral, conforme decidido na Assembleia realizada no dia
1º de fevereiro, são: Éder Valdes Modesto (RPBC), Fábio Alexandre Peres
Loureiro – “Farofa” (RPBC), Fernando Malingre Magan – “Robocop” (RPBC),
Luiz Pereira da Costa Pinto (RPBC), Realino de Oliveira Júnior (RPBC).
Caso nenhuma chapa conquiste 50% + 1 dos votos, a eleição irá para o
2º turno, previsto para acontecer ente os dias 05 e 25 de maio.
Em breve, iremos disponibilizar no site do Sindicato uma página específica com todas as informações relativas ao processo eleitoral.
O SINDICATO É UM PATRIMÔNIO DOS TRABALHADORES!
FIQUE ATENTO E PARTICIPE!

DIREITOS

RMNR: Justiça julga favoráveis ações de petroleiros da RPBC
Uma antiga luta da categoria petroleira, que envolve uma de suas
principais bandeiras, a reivindicação
por “Periculosidade pra valer!”, vem
conquistando decisões favoráveis no
campo judicial. Recentemente, a 5ª
Vara do Trabalho de Cubatão reconheceu como procedente o pedido
de complementação da RMNR para
diversos casos envolvendo petroleiros de turno da RPBC.
Em uma das decisões, que usaremos
como exemplo, o juiz definiu como

equivocado o raciocínio da empresa
de inserir na tabela de RMNR benefícios como adicional de periculosidade,
adicional de trabalho noturno e o adicional horário repouso alimentação.
Segundo a decisão, as únicas parcelas
que devem ser incluídas na RMNR são
salário base e vantagens pessoais.
Ainda de acordo com a Justiça,
considerar legítimo o cálculo imposto
pela companhia levaria à criação de
desigualdade jurídica. “Isso porque levaria os trabalhadores que se sujeitam

a condições mais gravosas de trabalho,
que percebem adicional de periculosidade/adicional noturno, por exemplo,
a perceberem valor menor de – complemento de RMNR – que outros trabalhadores que não se sujeitam a tais
condições…”.
De acordo com o juiz, a fórmula
de cálculo adotada pela Petrobrás
“acabou por criar situação de igualdade entre desiguais, em verdadeira
afronta ao próprio princípio da isonomia buscado quando da negocia-

ção coletiva…”.
Por fim, julga “procedente o pedido
para declarar que o cálculo do complemento RMNR dos reclamantes deve ser
feito deduzindo-se da RMNR apenas
o salário básico e vantagens pessoais
(…), bem como para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças no
complemento RMNR, mensais, a partir
de 01.07.2007 até ulterior correção da
base de cálculo em folha de pagamento, acrescida de reflexos em 13º salário,
FGTS e férias com 1/3.”

a fnp agora tem site. acesse...
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Petrolino mete bronca

COM O REI NA BARRIGA
Tem coordenador se achando o dono do pedaço. O cara autoriza, sem peso nenhum na
consciência, descargas com o nível de H2S muito maior que o permitido. E o meio amPEDIDO DE DESCULPAS ÀS COMPANHEIRAS PETROLEIRAS
Sempre dei bronca nas coisas erradas, por isso tenho que reconhecer quando dou man- biente, onde fica? E a saúde do trabalhador e da população? Às vezes, o cheiro de ovo
cada. As companheiras, com razão, reclamaram do jeito que eu vinha me expressando. podre é tão forte que escolas precisam cancelar as aulas. Do jeito que tá não dá pra ficar!
Confesso, tava bem grosseiro. Pra demonstrar minha indignação, eu colocava uma das
mãos nas “regiões baixas”. Bem machista. Por isso, peço desculpas às petroleiras e, de X9
agora em diante, o que vocês verão é um Petrolino com indignação e combatendo a Um concursado em período de experiência foi mandando embora por pura perseguição. Motivado em trabalhar na Petrobrás, largou um trabalho garantido por concurso
opressão!
público com mais de três anos de profissão. Daí, é chutado porque um gerente diz
que ele “não tem perfil”. Tô de olho em você, X9.
RPBC
TÁ MAIS FÁCIL LEVAR MARMITA
O trabalho na hora de matar a fome é tão grande pra peãozada de uma terceirizada do NOVA ETE
setor de mecânica, que tá mais fácil levar marmita. Se liga no esquema: os caras vão a O Sindicato cobra, cobra, cobra.... e nada do RH responder sobre o futuro efetivo opepé da oficina até a portaria principal e, depois disso, pegam um táxi pra cruzar a praça, racional da nova unidade. E então, senhor gerente do Tebar, e as providências?
coisa de 100 metros. Eita logística inteligente!
UO-BS - PLATAFORMAS
O “FURO” QUE SAIU PELA CULATRA
MOTORISTA DE CATEGORIA OU DE CATIGORIA?
Os
gerentes de Merluza tão liberando o pessoal da manutenção antes da emissão do PT.
A Easycar tá de brincadeira. Pra transportar os chefes, oferece motorista engravatado.
Os
caras dizem que é para adiantar o serviço, mas pra mim isso é conversa fiada. A PT
Pra transportar a peãozada, os motoristas não têm nem uniforme. Pior, não é só a roupa
existe
por um motivo: garantir a segurança do trabalhador. Tô de olho!
que é diferente. Os motô que levam a companheirada, além de não ter uniforme, não

têm convênio e no lugar de receber 9% de aumento, o que já é pouco, receberam R$
CAMAROTES NADA ‘VIP’
9,00. Assim, fica difícil. E aí, Petrobrás, cadê a co-responsabilidade?
Há mais de um mês os corredores dos camarotes de Merluza são invadidos por um
vazamento de água nada amigável. Até nos painéis elétricos tá chegando.. Pra dar um
TERMINAIS TRANSPETRO (PILÕES E ALEMOA)
curto-circuito é rapidinho. No MTA (Modo Temporário de Acomodação) a situação
QUEIMA DE ARQUIVO
Meti a bronca e a denúncia não passou em branco. Quem leu a última edição ficou também não é nada boa. Nos camarotes, o ar-condicionado não funciona, o banheiro
sabendo da Kombi que foi parar, num passe de mágica, no Litoral Sul, pertinho da casa tem um baita mau-cheiro, tem muita coisa errada. O peão fica 14 dias embarcado e
de um fiscal do S.A Transpetro. O veículo tava cheio de trabalhador, devia ir pro Litoral ainda passa por isso.
Norte, mas mudou o itinerário. O GPS pegou tudo. Depois disso 3 trabalhadores foram
demitidos. Teve trabalhador ameaçado até de morte, caso abrisse o bico. É essa a situ- UO-BS PRÉDIOS
PEDE PRA SAIR!
ação. E eu não vou deixar barato.
Transur, pede pra sair! Quer abrir o bico, pode abrir! Mas ferrar trabalhador, não! O
pagamento era pra cair no quinto dia útil, não caiu. O vale-transporte e vale-refeição
GPS CONTINUA ALERTA
Não custa nada deixar um aviso pro mesmo fiscal que levou pra sua casa uma caravana eram pra cair no dia 10, não caíram. Desse jeito, a parada é cruzar os braços pra derrucheia de trabalhador. Tô sabendo que o carro da empresa que você usa também tem bar essa gata sacana. Isso tá acontecendo em Santos e, também, em Caraguá.
rastreador. E já andei sabendo por onde você andou, espertinho. Tô de olho!

UTGCA
O RAIO QUE O PARTA
SITUAÇÃO INDIGESTA
Não
é de hoje que tem um “coordenador” que força a galera a trabalhar debaixo de
Não é a primeira vez que eu falo do restaurante ERJ/IBA. A insatisfação da peãozada é
temporal.
Pra ele, um pára-raio é suficiente pra evitar qualquer tragédia. É claro, ele tá
geral e o assédio moral tá rolando solto. Pior: tem funcionário sem transporte, alguns
na
sala
dele,
com um baita ar-condicionado. Assim, fica fácil.
sem pagamento, outros até pediram demissão. A coisa tá realmente feia.
DÁ PRA ENTENDER?
Disseram que todos os empregados do Compartilhado da Alemoa iriam para o SA. Ok,
beleza, meu brother. Mas depois disso contratam novos funcionários para o Compartilhado, o mesmo setor que disseram que seria extinto e substituído pelo SA. Dá pra
entender? Não dá. Ou será que lá também tá rolando apadrinhamento?

TEM MARGARET TATCHER EM TERCEIRIZADA
Tá correndo um boato de que tem esposa de chefe que manda na galera terceirizada,
principalmente na mulherada. É ela quem dita quem deve ou não ficar na UTGCA e ainda
tem a cara de pau de não cumprir os padrões. Tá se achando a primeira-dama?

É CASO DE MANICURE
O
presidente da CIPA anda inspirado. A última pérola que o cara soltou foi: “será que
OS DONOS DO PEDAÇO
até
em corte de cutícula vão exigir CAT também?”. Então tá, senhor presidente. Se
Têm grupos na Alemoa que se intitulam donos do Terminal e fazem o planejamento
você
sofrer algum acidente nós vamos levá-lo à manicure pra se recuperar.
das paradas sem qualquer participação dos cipeiros. Fazem tudo em cúpula. Pra não
dizer que não avisei, já vou avisar: isso daí pode muito bem dar uma não-conformidade
PERIGO À VISTA
das grandes na auditoria que está pra acontecer.
Caminhões cheios de c5+ estão estacionados perto da comunidade de Caraguá sem
nenhum aviso sobre o perigo da carga. Tem gente que mora ali perto e não tá sabenASSIM, NINGUÉM AGUENTA!
Já faz mais de dois meses que tem esgoto vazando perto do portão principal do ter- do de nada. É bomba mesmo.

minal Pilões e ninguém faz nada. A coisa pros vigilantes que ficam ali, dia e noite, não
tá nada fácil. Oh, SMS, dá um jeito aí, o negócio é comprar EPI. Máscara de oxigênio, COM BENZENO NÃO SE BRINCA
A UTGCA tá inventando história sobre os caminhões que descarregam as interfaces no
neles!
TEBAR. Depois de tanta discussão sobre o benzeno, o gerente continua dando mancada.
Estão contaminando sem preocupação os equipamentos, o meio ambiente, a vida das
TEBAR
pessoas e descumprindo na cara dura o PPEOB. Companheiros, cuidado.
MAIS UM ACIDENTE COM TERCEIRIZADO...
Teve um acidente no fim de janeiro e um companheiro sofreu uma lesão feia numa das
OS “KS”
mãos. Perdi as contas de quantas vezes reclamei e isso ainda acontece...
Deve ser Ksas (casas), né? Termo usado para acessar um determinado prédio. Agora
também deverá ter as letras “MC” (M..... de contaiÁGUA BATIZADA
Mais uma vez o problema da qualidade da água. Já perdi a conta de quantas vezes ners). Por quê? VIROU FESTA A QUANTIDAreclamei e nada foi feito! A água tá ruim porque o sistema de água tá com problema, DE desses recipientes em volta dos “Ks” da
mas a CIPA insiste e a companhia duvida. Se não acreditam, que tal beber um pouco unidade. E, pelo jeito, perpetuaram-se. Pobres terceirizados que usam aquilo.
da água?
ROBERTO JUSTOS NO TEBAR?
Tem empresa terceirizada passando dos limites. Demitiram um trabalhador porque ele
apresentou o carro pra firma com problemas no freio. Detalhe: o motorista nem mesmo teve a chance de se explicar. Nem atendido pelo chefe imediato, ele foi. Quanto
descaso!

VIROU PIADA
Pela segunda vez consecutiva acontece um acidente, de verdade e com emissão de CAT até, num
simulado da UTGCA. Isso tá virando piada de mau
gosto. O comandante da “operação”, mais uma vez,
foi o Capitão Benzeno.
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- Edição: Leandro Olimpio (13) 9141 0928 - Diagramação: Carolina Mesquita - Estagiária: Nilsen Silva - E-mail: imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Gráfica Diário do Litoral
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VAZAMENTO EM MERLUZA

GREVE DOS 23 DIAS - UTGCA E PLATAFORMAS

TST mantém pagamento de dias
parados para petroleiros da UTGCA
DECISÃO TEVE REPERCUSSÃO NA
GRANDE IMPRENSA. ‘JORNAL DO
BRASIL’ E ‘REDE BRASIL ATUAL’
NOTICIARAM A DECISÃO EM SUAS
PÁGINAS NA INTERNET

melhores condições de trabalho e mais
segurança. O estopim para a mobilização foi a exigência de que a Petrobrás
cumpra as previsões normativas e legais
relativas à segurança dos trabalhadores
na UTGCA e plataformas.

A greve dos 23 dias, realizada em
março do ano passado pelos petroleiros da UTGCA e plataformas de Merluza e Mexilhão, continua impondo
derrotas contundentes à tentantiva
frustrada da companhia de punir e
desqualificar a mobilização na Justiça.
Isso porque a Seção Especializada
em Dissídios Coletivos (SDC) do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) manteve a
decisão do presidente da Corte que, em
efeito suspensivo, havia determinado à
Petrobrás a reposição salarial dos dias
parados em virtude da greve realizada.
O presidente do TST, ministro João
Oreste Dalazen, reafirmou em seu voto
que, no caso em julgamento, “a greve
traduz não só protesto por melhores
condições de trabalho, mas também reação contra fundado temor pela integridade física dos trabalhadores”.
A greve teve como eixo a luta por

PLANO DE EMERGÊNCIA
A Petrobrás deveria, de acordo com
as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e do Corpo
de Bombeiros, elaborar um “Plano de
Respostas de Emergência” para atender
aos critérios de segurança.
O dissídio coletivo de greve foi julgado parcialmente procedente pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região (SP), que deu prazo de 120 dias
à Petrobrás para a conclusão de um
plano estratégico de funcionamento
pleno para todos os postos de trabalho envolvidos e 60 dias para sua implementação.
O TRT deferiu ainda o pagamento
dos dias parados, já que a greve foi
declarada não abusiva. Mesmo assim,
a Petrobrás efetivou os descontos dos
dias parados, visando justamente dar
“uma lição” nos trabalhadores que se
mobilizaram e ousaram enfrentar a in-

transigência e truculência gerencial.
No julgamento do recurso da Petrobrás, no último dia 13 de fevereiro,
foi referendado o entendimento do
ministro Dalazen de que a greve dos
petroleiros de Caraguatatuba “reveste-se de excepcionalidade”, devido ao
panorama existente à época do ajuizamento do dissídio coletivo, com graves denúncias sobre o clima de insegurança entre os petroleiros, em face
da ausência de medidas de segurança.
Para Dalazen, “o direito à integridade
física do trabalhador — numa perspectiva mais ampla, o direito à vida —
estabelece-se como primazia entre os
direitos humanos”.
Evidentemente, não é esta a situação
que impera na política de segurança da
Petrobrás. Mais uma vez, a demagogia
e as mentiras da companhia foram evidenciadas, não apenas pelos trabalhadores, mas pela própria Justiça.
Em relação ao pagamento dos dias
parados para Merluza e Mexilhão, o
mesmo julgamento está em curso na
Vara do Trabalho de Santos. O Sindicato está acompanhando o processo
e dará publicidade imediata às novas
decisões.

COLUNA DO JURÍDICO
DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS REPACTUADOS
O Sindipetro-LP entrará com ação
na Justiça para que os associados repactuados conquistem a devolução
do imposto de renda incidente sobre
o valor recebido na época da migração de plano. A grande maioria dos
repactuados recebeu cerca de R$ 15
mil, sendo descontado um valor médio de R$ 4 mil. A medida, que vem
ganhando sentenças favoráveis, deve-se ao fato de que ações neste sentido irão prescrever em breve. A estimativa é que março seja o mês-limite

para novas ações sobre este caso.
Além de dar ganho de causa às
ações, a Justiça vem fazendo duras
críticas à migração do plano de previdência, que na prática representou
uma venda de diretos. Numa dessas
ações, o juiz foi claro em afirmar que
“esta troca soa como uma indenização a ser paga pelo empregador para
que o empregado abra mão de um
plano melhor para inserir-se num
outro plano de previdência menos
vantajoso”.

Foi detectado, na noite de 14
de fevereiro, um vazamento de
pequena proporção em uma das
tubulações da plataforma de Merluza. O acidente – identificado pela
equipe de ronda da operação – não
causou ferimento em nenhum trabalhador. Diante do ocorrido, a produção da plataforma foi suspensa
e uma equipe de manutenção foi
deslocada para reparar o dano. Por
volta das 14 horas do dia seguinte,
15 de fevereiro, a operação foi retomada normalmente.
O Sindicato já cobrou da empresa um relatório completo e minucioso sobre a origem e causas
do vazamento. Sempre disposta a
divulgar suas ações supostamente
positivas, como a telemedicina, a
UO-BS parece ter alergia a qualquer notícia que arranhe a imagem da companhia. Tanto é que,
ao jornal A Tribuna, a gerência da
UO-BS afirmou que não houve vazamento, mas sim uma “troca de
peça por prevenção”. Tal afirmação surpreende, pois foi a própria
UO-BS que informou o fato ao Sindicato classificando-o como “vazamento”. Os trabalhadores estão
cansados de mentiras.

PROTESTO EM SANTOS
O Comitê Contra o Aumento
da Passagem realizou um protesto no dia 2 de fevereiro para
combater o reajuste de 8% feito em janeiro na tarifa do transporte, que agora custa abusivos
R$ 2,90. O grupo exige, além da
anulação do aumento, que a Viação Piracicabana abra seu faturamento e que o prefeito João
Paulo Tavares Papa realize uma
audiência pública aberta à população para se retratar aos santistas. Paralelamente, a Prefeitura
e a Viação Piracicabana alegam
que a alteração visa melhorar as
condições da frota. A questão é
que essa desculpa já foi usada
anteriormente e as tais melhorias
parecem não ter acontecido. A
situação é tão absurda que nem
mesmo os motoristas apoiaram a
decisão.

RMNR TRANSPETRO
A categoria acompanhou de
perto a batalha travada durante o
ACT 2011 para preservar as cláusulas relacionadas à RMNR. Diversas
ações estão sendo julgadas favoráveis na Justiça, justamente por conta da “brecha” existente no ACT da
Transpetro. No Litoral Paulista, não
é diferente, com diversos associados conquistando esse direito. Entretanto, o Sindicato recentemente
teve um revés na Justiça. A ação foi
julgada improcedente, tendo como

base decisões negativas anteriores,
julgadas em Santos e São Paulo. Esclarecemos que tais ações, julgadas
improcedentes, foram conduzidas
por outros escritórios de advocacia. Ou seja, a Justiça e o corpo jurídico da Transpetro usaram este
precedente contrário para refutar
uma ação que, sob a condução do
nosso Jurídico, está sendo vitoriosa.
Por isso, pedimos que os associados
interessados nesta ação procurem o
Jurídico do Sindipetro-LP.
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EDITORIAL

CONTINUIDADE
PERIGOSA

Foster será a 1ª presidente mulher da Petrobrás

GRAÇA FOSTER NA PRESIDÊNCIA
DA PETROBRÁS O QUE ESPERAR?
Com Graça Foster no comando da estatal, a política do Governo será conduzida com fidelidade igual ou ainda maior que a realizada por Gabrielli. Sua indicação visa justamente
proporcionar ao governo Dilma maior controle e influência sobre a estatal

A

pós diversos rumores, a Petrobrás confirmou a saída do presidente da Petrobrás, José Sergio
Gabrielli. A diretora de Gás e Energia
da empresa, Maria das Graças Foster,
engenheira e funcionária de carreira,
assume o lugar dele como primeira
mulher presidente da estatal.
A saída de Gabrielli, como todos
sabem, deve-se às suas aspirações políticas. Com o projeto já traçado de concorrer ao cargo de governador da Bahia
pelo PT, Gabrielli deve assumir o posto
de secretário de Estado do atual governador, o também petista Jaques Wagner. Outro ponto levantado pela grande
imprensa foi seu relacionamento estremecido com a presidente Dilma.
QUAL O LEGADO DE GABRIELLI?
Gabrielli deixa para trás, após mais
de seis anos na presidência (assumiu
o posto em 22/07/2005), uma gestão
que deixou muito a desejar. Apesar
de alguns avanços pontuais, como a
continuidade do lançamento de concursos, Gabrielli ficará marcado como
um gestor que intensificou o processo
de terceirização da companhia, acarretando não apenas condições precárias
de trabalho, mas também mortes. Não
é à toa que, em 2011, das 17 mortes
ocorridas na empresa por insegurança, 14 tenham sido com trabalhadores
terceirizados. De 2005 pra cá, foram

CARNAVAL
É FOLIA

mais de 80 mortes sob sua gestão.
Outra marca nada positiva de Gabrielli é a manutenção da política de
aumento real zero no salário básico
dos petroleiros. Contrariando as principais reivindicações da categoria, que
exige a reposição das perdas salariais
e a incorporação das remunerações
variáveis ao salário básico, Gabrielli
foi implacável na política ditada pelo
Governo e impôs ao longo desses seis
anos acordos rebaixados e discriminatórios. À ativa, além da inflação, abonos e gratificações para desmobilizar
os trabalhadores; aos aposentados e
pensionistas, reajustes com base apenas na inflação para afastá-los cada
vez mais da categoria. Já são 16 anos
sem aumento real.
O QUE ESPERAR DE
GRAÇA FOSTER?
Graça Foster chegará ao posto
de presidente da Petrobrás com total confiança da presidente Dilma,
de quem é amiga e responsável por
sua indicação. Isso significa, em outras palavras, que a política do Governo será conduzida com fidelidade
igual ou ainda maior que a realizada
por Gabrielli. Sua indicação visa justamente proporcionar ao Governo
maior controle e influência sobre
a estatal. Para se ter uma ideia, somente o presidente da República

manuseia mais dinheiro que o presidente da Petrobrás. A receita anual
da companhia é de R$ 213 bilhões,
atrás apenas dos R$ 919 bi da União.
A presidência da Petrobrás é, evidentemente, um cargo estratégico para
o Governo Federal.
Ou seja, devemos esperar neste e
nos próximos anos uma batalha ainda
mais dura durante as negociações de
ACT. No ano passado, vimos o esforço
empreendido pelo Governo para evitar uma greve nacional e unificada. A
direção da Petrobrás foi explicitamente centralizada pelo Governo para enfraquecer a campanha dos petroleiros.
O objetivo: “combater a inflação”, uma
grande balela, e mais objetivamente
evitar que uma possível campanha
vitoriosa servisse de exemplo para as
demais categorias.
Assim como Gabrielli, Graça Foster se tornou notável no mercado e
na mídia após ocupar postos importantes no Governo e na Estatal. Em
2010, foi eleita a diretora executiva
mais poderosa da América Latina.
Para os acionistas, reconhecimentos
desta estirpe são reconfortantes. Para
os petroleiros, com base em experiências recentes, nas quais diretores
como Gabrielli e Diego Hernandes
foram premiados, tal reconhecimento não é – evidentemente – garantia
de uma boa gestão.

MAS É TAMBÉM COISA SÉRIA
SE BEBER NÃO DIRIJA. USE CAMISINHA!
MENSAGEM DA DIRETORIA DO SINDIPETRO-LP

No último dia 13 de fevereiro, Graça Foster assumiu oficialmente o cargo
mais importante da Petrobrás. Primeira
presidente mulher da companhia, Foster discursou para uma plateia formada
por um público majoritariamente masculino. Tal fato, aparentemente irrelevante, traz em si um significado simbólico: o fato da presidência estar nas mãos
de uma mulher não significa, automaticamente, uma política de gênero mais
eficaz. Até porque, Foster foi clara durante a cerimônia: sua gestão será uma
continuidade da gestão de Gabrielli.
Tal continuidade deve ser observada com desconfiança e ceticismo.
Afinal, durante os mais de seis anos da
gestão de Gabrielli a empresa contabilizou mais de 80 mortes, a maioria com
terceirizados, e foi imposta à categoria
uma dura política de rebaixamento de
direitos: aumento real zero, repactuação, plano de cargos engessado, remunerações variáveis no lugar de valorização real do salário, casos e mais casos de
assédio moral e sexual praticados por
cargos de chefia. Definitivamente, não
é essa a continuidade que os trabalhadores e o movimento sindical petroleiro
reivindicam.
A expectativa, reforçada pela própria imprensa, é de que a marca de
Graça Foster seja uma gestão técnica.
Infelizmente, tal prognóstico não ganhou amparo na cerimônia de posse.
No evento, os protagonistas não foram
os trabalhadores, mas sim lobistas, políticos da base aliada, empresários e
uma infinidade de “personalidades” que
veem na Petrobrás uma rica fonte de
investimentos e lucro. A impressão é de
que os convidados foram escolhidos a
dedo para aplaudir cegamente a nova
presidente, de que tudo não passou de
um jogo de cartas marcadas.
Existe aí um grande problema: a
Petrobrás é um patrimônio do povo
brasileiro e não de grupos privilegiados ou facções políticas. Não podemos
permitir que a Petrobrás seja invadida
por castas privilegiadas, cujo trânsito
nos corredores do Edise seja baseado
em alianças políticas. Isso significaria
facilitar o discurso reacionário da direita
que, na primeira oportunidade, sempre
reivindica a privatização da maior empresa do País, alegando interferência
política em sua gestão. Não é isso o que
queremos.
O que queremos é uma Petrobrás
sob a gestão dos trabalhadores, uma
Petrobrás que sirva de instrumento
da luta pela soberania nacional. É pela
defesa de uma Petrobrás 100% estatal
que tremulam as bandeiras da FNP –
entidade sindical que representa uma
importante parcela da categoria, mas
que vem sendo sistematicamente boicotada pela companhia. Durante a cerimônia, não foi diferente.
Certamente, os petroleiros seguem
orgulhosos em dizer que trabalham na
Petrobrás - maior empresa do País. Os
gestores da companhia não podem
macular este orgulho, construído com
muita luta por uma das categorias mais
combativas deste país.

