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FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS

SOMOS TODOS BOMBEIROS!
EM SOLIDARIEDADE, FNP CONVOCA CATEGORIA PETROLEIRA

 A VESTIR VERMELHO NESTA QUINTA-FEIRA (09/06)

Os sindicatos de petro-
leiros do Rio de Janeiro, Li-
toral Paulista, São José dos 
Campos, Alagoas e Sergipe, 
Pará, Amazonas, Amapá e 
Maranhão e Federação Na-
cional dos Petroleiros (FNP) 
manifestam total apoio à luta 
dos trabalhadores do corpo 
de bombeiros, em todo país, 
mas em particular do Rio de 
Janeiro.

Há muitos meses esses tra-
balhadores vêm exigindo do 
governador Sergio Cabral 
uma negociação por melho-
res condições de trabalho, 
por um aumento decente dos 
salários, pelo pagamento 
do vale transporte e agora 
também exigem a não puni-

ção dos dirigentes das ma-
nifestações e de qualquer 
lutador da categoria.

O governador vem tendo 
uma atitude covarde com a 
população do Rio de Janei-
ro,  reprimido os profissionais 
de educação ano passado e 
os moradores do Morro do 
Bumba, que protestavam 
pelo não cumprimento das 
promessas de construção de 
novas casas. Como se não 
bastasse, durante a visita 
de Obama ao Rio de Janei-
ro, numa postura submissa, 
prendeu 13 trabalhadores e 
estudantes, que protestavam 
contra o roubo do nosso pe-
tróleo, e para agradar Oba-
ma, falsificou provas para 

mandá-los aos presídios. 
Agora faz o mesmo com 

os bombeiros, mantendo sua 
prática de criminalização 
dos movimentos sociais.

Esses trabalhadores tive-
ram um papel decisivo na 
ajuda à população da re-
gião serrana em janeiro de 
2011 e do Morro do Bumba, 
em março de 2010. Eles go-
zam de um amplo apoio da 
população pelo bons servi-
ços que prestam.

Mas o governador Sérgio 
Cabral teve a coragem de ir 
para a televisão chamar os 
bombeiros e seus familiares 
de vândalos, bandidos e co-
vardes.

“COVARDE” é este go-

vernador que paga um dos 
piores salários do país para 
professores e bombeiros; 
“BANDIDO” é o governador, 
que não paga o vale-trans-
porte para o deslocamen-
to do trabalho para casa; 
“VÂNDALO” é ele que inva-
diu com o BOPE o quartel-
geral dos bombeiros, dando 
tiros, batendo e prendendo 
439 trabalhadoras da cor-
poração. Por isso, nós petro-
leiros, chamamos a realiza-
ção de um:

Dia Nacional de 
Manifestação
de apoio à luta 
dos Bombeiros
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NOVA DIREÇÃO NO MOVIMENTO SINDICAL PETROLEIRO

FNP inicia negociação de PLR com 
Petrobrás nesta sexta-feira (10/06)

PLR MÁXIMA E IGUAL PARA TODOS!

Proposta inicialmente pela 
Petrobrás para acontecer na 
quinta-feira, a reunião para 
negociar a quitação da Parti-
cipação nos Lucros ou Resulta-
dos (PLR 2010) acontecerá, a 
pedido da Federação Nacio-
nal dos Petroleiros (FNP), na 
próxima sexta-feira (10/06), 
às 9h, no Edise – RJ. A nego-
ciação terá a presença dos 
sindicatos que formam a FNP 
e do Sindipetro-RJ.

PLR MÁXIMA E IGUAL
PARA TODOS!

Em 2010, novamente gra-
ças ao ritmo alucinante de tra-
balho e baixos salários impos-
tos aos petroleiros, a Petrobrás 
atingiu lucro líquido de R$ 35 
bilhões – 19,5% maior que 
o registrado em 2009. Além 
disso, no primeiro trimestre de 
2011 o lucro da companhia 
foi recorde: 42% acima do 
mesmo período de 2010.

No dia 28 de abril, a as-
sembléia de acionistas deci-

diu remunerá-los em R$ 11,7 
bilhões, um aumento de 40% 
comparado a 2009. Decidi-
ram ainda, por proposta da 
direção da empresa, aumen-
tar em 13% a remuneração 
da Diretoria Executiva, do 
Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal. Somando 
ao aumento que se autoconce-
deram no ano passado, a alta 

administração da Petrobrás 
ganha hoje 46% a mais do 
que há dois anos (A PLR deles 
entra neste montante global).

Já para os trabalhado-
res, a assembléia provisio-
nou R$ 1,691 bilhões, 13% 
a mais do que no ano pas-
sado e 14% do montante 
distribuído aos acionistas. 
Considerando que o efetivo 

de trabalhadores aumen-
tou, a PLR individual tende a 
crescer menos que os 13%. 
Não podemos aceitar estes 
contrastes. A lei faculta que 
possamos receber até 25% 
do que é distribuído aos 
acionistas, o que represen-
taria R$ 2,925 bilhões, ou 
R$ 36,5 mil por trabalha-
dor, na média.

A ampla unidade cons-
truída pela população e 
pelos trabalhadores do país 
em defesa dos bombeiros é 
fruto da clareza de que te-
mos que dar um basta nesta 
truculência, neste autoritaris-
mo. Por isso, os petroleiros 

vão vestir vermelho nesta 
quinta (09/06), vão colocar 
vermelho em suas casas e 
em seus sindicatos e realizar 
MANIFESTAÇÕES e PARA-
LISAÇÕES em todo país.

Assumir que somos todos 
bombeiros, e que não des-

cansaremos enquanto não 
forem libertados todos os 
bombeiros presos políticos 
do governo Cabral.

Exigimos também a aber-
tura imediata das negocia-
ções com o atendimento das 
reivindicações dos bombei-

ros, nenhuma punição aos 
que lutam pelos seus direitos, 
pelo fim da criminalização 
dos movimentos sociais, pelo 
direito de greve e sindicali-
zação dos militares. 

Lutar não é crime, lutar é 
um direito!

LUTAR NÃO É CRIME,LUTAR É UM DIREITO!
EM 1995, A NAÇÃO INTEIRA FOI TODA “PETROLEIROS”. AGORA, SOMOS TODOS BOMBEIROS


