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Gerências da UTGCA tentam desmobilizar categoria ao
oferecer cadastro reserva para supervisores temporários
Os trabalhadores e trabalhadoras da

Está atitude coordenada pelas gerên-

UTGCA, em Caraguatatuba, receberam um

cias da UTGCA é mais uma tentativa da

Os trabalhadores não podem se deixar

comunicado por e-mail que mais parece

empresa para cooptar os trabalhadores e

seduzir por uma promessa que visa enfra-

uma piada.

trabalhadoras em um verdadeiro conto do

quecer a categoria. Temos missões muito

Na mensagem, a empresa informa que

vigário. Tanto é verdade, que a Petrobrás

mais importantes e nobres do que assu-

todas as gerências da unidade estão com

anunciou ao mercado que estuda cortar

mir a interinidade de supervisão como,

inscrições abertas para o que chamam de

25% dos cargos gerenciais da empresa. A

por exemplo, a retirada da AMS do ACT da

“Banco de Interinidades da função Super-

ideia principal por trás dessa medida é

categoria. Trata-se do futuro da maior em-

visão”, ou seja, um cadastro reserva para

diminuir em até US$ 2 bilhões os gastos

presa do país, de nossa soberania e de ga-

supervisores

operacionais neste ano.

rantir que as gerações futuras possam con-

temporários,

justamente

quando o período de vigência de nosso

Agora, justamente quando nos aproxi-

atual acordo coletivo de trabalho está

mamos da negociação de nosso ACT, as

quase acabando.

gerências da UTGCA acenam com uma fal-

sa promessa de um cargo de confiança.

tar com a Petrobrás como empregadora.
Diga não à cooptação do trabalhador!
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