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60 ANOS DA PETROBRÁS: LUTAR É O QUE INSPIRA A GENTE!

Na próxima quinta-feira, 3 de outubro, a Petrobrás
completa 60 anos de existência. Em vez de
comemorações este será um dia de luta, que

marcará um dos mais importantes momentos da história da
petroleira. Em resposta aos gestores da Petrobrás, que
precarizam o trabalho, e ao governo brasileiro, que pretende
leiloar (privatizar) a nossa maior reserva de petróleo às
multinacionais, faremos vinte e quatro horas de greve em defesa
da soberania nacional e da pauta dos trabalhadores.

Distante do slogan da campanha de 60 anos da empresa
"Gente é o que inspira a gente", a Petrobrás despreza
reivindicações fundamentais dos trabalhadores do Sistema
referentes à melhorias das condições de trabalho, saúde e à
segurança, efetivos e ao grave problema da terceirização.

AGORA É GREVE - A resposta, portanto, não pode ser outra,
se não uma greve forte e contundente. Vamos deixar claro para
a Petrobrás que o que de fato inspira os trabalhadores é a luta
por um país soberano, com trabalho digno.

Além de interromperem as atividades por 24 horas nas bases
operacionais e administrativas, exigindo da Petrobrás uma
proposta decente, os trabalhadores também não medirão
esforços para impedir o leilão de Libra e derrotar o Projeto de
Lei 4330, que, sob o pretexto de regulamentar a terceirização,
coloca em risco praticamente todos os direitos trabalhistas.

Vamos dar uma resposta  à direção da Petrobrás, que precariza , e
ao governo, que pretende privatizar nossa maior reserva

DIA 3 DE OUTUBRO VAMOS À GREVE POR UM
PAÍS SOBERANO E COM TRABALHO DIGNO
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TERCEIRIZAÇÃO = PRECARIZAÇÃO
Na década de 90, com a quebra do monopólio es-

tatal do petróleo, abertura indiscriminada ao capi-
tal estrangeiro, flexibilização das relações de tra-

balho e falta de investi-
mentos, ganhou força
a precarização. De
1999 a 2001 a Petro-
brás demitiu quase 20
mil empregados efeti-
vos (um corte de cerca
de 40% dos trabalhado-
res), o que trouxe o au-
mento da terceirização.

ABISMO - De lá para
cá a distância entre ter-
ceirizados e efetivos só
aumentou e a novidade
é que essa intensifica-
ção da terceirização foi ampliada para outras áreas, jus-
tificada pela empresa em um discurso de "redução de
custos", "aumento da produtividade" e "melhoria de quali-
dade". Como se o propa-
lado aumento da compe-
titividade fosse o objetivo
máximo da empresa e
esta a única e melhor
maneira de atingi-la. O
resultado não podia ser
diferente: a empresa teve
um boom de terceiriza-
ções, como é possível
ver abaixo.

Segundo o DIEESE, a
Petrobrás reconhece que
quase todos os seus
contratos de terceiriza-
ção são definidos com base no menor preço.

VENENO - A maior terceirização aumenta o número

de fraudes trabalhistas, acidentes e mutilações, alojamen-
tos precários, rotatividade, remuneração menor para a
mesma atividade, falta de proteção social (mais de 40%

das empresas não
contribuem para a Pre-
vidência Social), preca-
rização das condições
de trabalho, submis-
são perante as práticas
de "empresas" inter-
mediadoras de mão de
obra. E, além disso, as
mortes de trabalhado-
res são muito mais co-
muns entre os terceiri-
zados (80,2% dos ter-
ceirizados contra
19,8% dos efetivos).

CONSTRUÇÃO - Entre os diversos setores em que
se encontram os terceirizados se destaca a construção,
que hoje representa cerca de 50% destes trabalhadores.

Para Amilton Mendes,
coordenador do setor da
montagem industrial da
Conticom/CUT, "a Petro-
brás fala de preocupação
e responsabilidade social,
mas tem que olhar pri-
meiro para os seus traba-
lhadores. Na refinaria de
Paulínia, por exemplo,
muitos trabalhadores ter-
ceirizados foram demiti-
dos e não receberam as
recisões trabalhistas.
Isso acontece em todo o

país e com PL 4330 tende a ficar muito pior, por isso te-
mos de barrá-lo".

Com a quebra
do monopólio,

precarização
ganha força

Nesta quinta-feira (3) também serão realizadas
mobilizações em todo o país pela suspensão do leilão
do Campo de Libra, o maior campo do pré-sal
descoberto, marcado para
21 de outubro.

PATRIMÔNIO - O
campo de Libra não pode
ser leiloado através do
modelo de partilha adotado
para as áreas do Pré-Sal
porque não é um bloco no
qual a empresa petrolífera irá procurar petróleo. Libra é
um reservatório totalmente conhecido, delimitado e
estimado em seu potencial de reservas em barris e

LEILÃO É PRIVATIZAÇÃO! O PETRÓLEO É NOSSO!
possui, no mínimo, dez bilhões de barris, uma das
maiores descobertas mundiais dos últimos 20 anos.
Precisamos garantir que todo esse patrimônio fique com

o povo brasileiro, não no
bolso das multinacionais.

MOBILIZAÇÃO - Os
trabalhadores do sistema
Petrobrás e do Brasil terão,
portanto, uma semana de
lutas decisivas para todo o
conjunto da classe

trabalhadora e os movimentos sociais para impedir que
o maior campo de petróleo descoberto pela Petrobrás
seja apropriado pelas múltis.


