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CHEGA DE ENCHER O BOLSO DOS ACIONISTAS E
CHEFES COM NOSSA FORÇA DE TRABALHO!
Só com unidade e mobilização vamos arrancar uma
proposta justa para todo Sistema Petrobrás

Nós, petroleiros de todo o Sistema Petrobrás, acabamos de dar para a empresa um lucro de R$ 16 bilhões. No entanto, esse novo recorde não está sendo usado para valorizar seus empregados. Mais uma
vez, sua função já é conhecida: quem leva a grana são os acionistas e nas propagandas veiculadas na
mídia a Petrobrás não pede desculpas aos familiares de petroleiros acidentados. A única coisa que se faz
alarde é sobre o crescimento da companhia para agradar os especuladores.
Esta postura de descaso é um ataque sujo! Temos que lutar por uma proposta séria, que aumente de
verdade os nossos salários; que incorpore em nossos salários as remunerações variáveis e que pague as
horas extras não apenas nas paradas de manutenção durante nossa data-base.
Vamos dar um fim às ladainhas da empresa. Petroleiros, em luta!

“EU TÔ INDIGNADO COM ESSA SUJEIRADA TODA!”
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Carta aberta aos trabalhadores petroleiros
da ativa, aposentados e pensionistas
Companheirada, as informações sindicais sobre
mais essa “novela” nefasta
da campanha salarial vêm
sendo colocadas com insistente indignação: R$ 90
milhões de agradinho para
9.500 funcionários “especiais”; 29% de aumento
salarial para a diretoria
(Êta festa linda!) e, segundo informações publicadas no boletim nº 2.779
do Setorial News, de 17 de
agosto, o presidente Gabrielli pretende investir até
setembro de 2010 R$ 88,7
bilhões, sendo que R$ 38
bilhões já foram aplicados
no 1º semestre.
Apesar de tudo isso, foi
alegado na 1ª rodada de
negociação que a empresa “não tem recursos financeiros”. Sendo assim,
foram oferecidos 2% de
reajuste e 80% de abono
para os trabalhadores da
ativa.
Questionamos
se
a
maioria desses privilegiados diretores sabe o que
é trabalhar em temperaturas em torno de 50° C
ou em locais com ruídos
acima de 120 decibéis?!
Perguntamos se esta casta
inalou alguma vez a mistura de gases venenosos
aos quais os trabalhadores
da produção estão expostos, causando muitas vezes leucopenia, leucemia,
doenças do aparelho respiratório e outras sequelas
inevitáveis?!
Quando os trabalhadores petroleiros são admitidos uma das exigências
é estar bem de saúde, no
entanto, no decorrer das
suas tarefas diárias adquirem propensão ao enfarte,
ao derrame, aos AVCs, ao
Mal de Parkinson, ao Mal

de Alzheimer e tantos outros males físicos e psíquicos, alguns até raros de
acontecer.
É grande o índice de
óbitos por câncer entre os
petroleiros
aposentados
segundo estudo de saúde ocupacional da USP,
inclusive citados no livro
“O trabalho dos petroleiros (perigoso, complexo,
contínuo e coletivo) feito
pelas doutoras Leda Leal
Ferreira e Aparecida Maria Iguti, ambas da Fundacentro. Nessa época a fup
estava com a gente, era
início dos anos 1990, pois
já foi mencionado que a
maioria dos diretores não
quer conhecer os riscos
aos quais estamos sujeitos. Entretanto, alguns
que fizeram parte da fup e
hoje são membros da elite
dos diretores, sabem porque foram operários e exdirigentes sindicais.
Dentre eles, o diretor
de Recursos Humanos,
que não pratica atitudes
humanas. Eles sabem e
conhecem os riscos permanentes de refinarias,
terminais e plataformas.
Atualmente, a P33 tem
apresentado até vazamentos de gás, fato denunciado pelos petroleiros. A dita
cuja foi inclusive interditada pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP).
Da mesma forma, por
problemas de conservação, a P35, também da
Bacia de Campos, passou
por um princípio de incêndio. O presidente Gabrielli
afirma candidamente que
“a integridade dos empregados foi preservada”. Em
outras palavras, está nos
“tirando” de otários?!
A Petrobrás tornou-se

grande por causa da habilidade de seus trabalhadores para resolver questões
técnicas, dedicação e amor
em sua defesa através dos
seus trabalhadores.
Somos
trabalhadores
que de acordo com o horário de trabalho acordamos
de madrugada, em turno à
noite não dormimos, quando falta a rendição dobramos... Enfim, deixamos de
ter uma vida social normal, temos menos tempo
para família, trabalhamos
feriado, dia santo, domingo, Natal, Ano Novo, Carnaval, etc. Sabíamos disso
quando fomos contratados,
nunca reclamamos desses
detalhes, pois aceitamos
vender nossa mão de obra,
mas não nossa dignidade.
É inaceitável, é cruelmente vergonhoso que a
futura 3ª maior empresa
petrolífera do Mundo ofereça a esses dedicados
trabalhadores 2% de “reajuste”, discriminando mais
uma vez de forma demoníaca os aposentados e
pensionistas, quando acena com um abono de 80%
aos companheiros da ativa. Abono não é incorporado a nada, é apenas um
mel na chupeta, que depois vai virar fel.
Que tipo de sordidez é
essa? Que tipo de estrutura produz essa direção
petroleira? Aonde querem
chegar esses privilegiados,
que em duas gestões acumularam fortunas? Matéria publicada na Folha de
S. Paulo no dia 5 de junho
comprova este absurdo.
Diretores da Petrobrás,
não pensem que não haverá reação. Alguns vão
querer furar os movimentos ou negar-se a faze-los.

Mas muitos estão dispostos a lutar. Nada de entregar de bandeja, não é a
nossa prática.
A elite que comanda a
Petrobrás nos trata como
“coisas”. É a coisificação
do trabalhador, transformado-o em máquina de
gerar riquezas. Não tenha
medo de lutar! Estamos
estudando estratégias e
encaminhamentos de formas de luta! O teu gerente
não é mais do que você.
Ele está gerente, assim
como os diretores estão
diretores. Eles não sabem
o que somos capazes de
fazer!
O pensador Maquiavel
ponderou no seu manual
de governar: “Não oprima
um grupo, uma vila ou uma
cidade, sempre deixe uma
brecha para saída, porque
o ser humano oprimido é
capaz de fazer coisas inimagináveis!”
Nós somos a maioria,
não vamos nos conformar
com humilhações, com
menosprezo, com insultos.
Não permitiremos achincalharem a nossa dignidade.
Se você aceitar, estará perdendo para você mesmo,
uma vez que essa diretoria
petroleira (que sente prazer em cultivar o ódio) não
te deu nada!
Você estará perdendo da
pior forma, estará perdendo para você...
Levante o punho para
dizer basta! Mantenha a
tua dignidade! Vamos pra
luta, companheirada! A
única luta que se perde é
aquela que se desiste!
Maurício Moura
- Diretor do Sindipetro-LP
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