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FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS
POR NOVA PROPOSTA DE PLR

SINDIPETRO AL/SE
Em Sergipe, a categoria 

atendeu ao chamado da FNP 
e paralisou as atividades. Na 
FAFEN, houve 95% de adesão 
dos trabalhadores do adminis-
trativo.

No Tecarmo/Atalaia, 50% 
dos trabalhadores do efetivo 
Petrobrás paralisaram; em Car-
mópolis, 70% dos trabalhado-
res efetivo Petrobrás aderiram 
à paralisação; na Sede/Rua 
Acre, 60% dos trabalhadores 
do efetivo Petrobrás cruzaram 
os braços. 

Em Alagoas, 60% dos tra-
balhadores do Pilar aderiram à 
paralisação com duas horas de 
atraso. No Furado, houve uma 
hora de atraso com a partici-
pação de 60% dos trabalha-
dores. 

Na Transpetro/terminal a 
adesão foi de 80%, com duas 
horas de atraso.

SINDIPETRO-LP
Foram feitos atrasos em 

duas unidades. Na RPBC, onde 
as paralisações acontecem des-
de 19 de junho, as mobiliza-
ções foram intensificadas com 
atrasos na entrada dos empre-
gados em mais de uma hora. O 
protesto envolveu os petroleiros 
que trabalham em regime de 
turno (07h, 15h e 23h) e tam-
bém ADM. No Tebar, em São 
Sebastião, o atraso também 
envolveu os trabalhadores do 
ADM e Turno. A paralisação 
aconteceu entre as 7 e 9h.

Neste 8 de junho, está sendo 
realizada Operação Padrão, 
com emissão de apenas uma PT, 
nas plataformas de Mexilhão e 
Merluza (exceto os serviços pro-
gramados para a parada de 
manutenção, que ocorre durante 
todo o dia). Além disso, RPBC 
e Terminal Alemoa realizaram 
atrasos de duas horas nos turnos.

SINDIPETRO-RJ
No TBAG os trabalhadores 

definiram pelo atraso de 1 hora 
e foi votado o Estado de Greve a 
partir de 11 de julho, caso a Pe-
trobrás não apresente nova pro-
posta. Nas demais bases ocorre-
ram agitações, com panfletagem 
na entrada do expediente. No 
Edifício Ventura aconteceu con-
centração até as 9 horas.

SINDIPETRO-SJC
As mobilizações de 7 de ju-

lho serviram para intensificar os 
atrasos que já vinham sendo rea-
lizados desde 22 de março. Com 
a morte de dois trabalhadores 
terceirizados e outros acidentes 
na Revap, a categoria está em 
um processo permanente de mo-
bilização por segurança.

Os trabalhadores do HA 
atrasaram a entrada, entrando 
às 8h. O grupo das 7h cortou 
a rendição, sendo seguido pelo 

turno das 15hx23h, deixando 
na refinaria o grupo que tinha 
entrado no dia anterior às 23h.

Hoje, 8, o Sindipetro-SJC volta 
a fazer os atrasos indeterminados 
por tempo indeterminado por PLR 
e vários outros direitos, principal-
mente pela cobrança de número 
ideal de trabalhadores para ope-
rar a refinaria com segurança.

SINDIPETRO PA/AM/MA/AP
Nos dias 6 e 7 ocorreram 

atrasos de 2 horas nas entra-
das dos expedientes nas bases 
de Manaus, São Luiz e Belém. 
Em Urucu, área de operação, 
foram realizadas assembleias 
e adotada operação padrão.

Em Bacabeira, São Luiz, 
também foram realizadas as-
sembleias, seguidas de atrasos 
de 2 horas. No prédio admi-
nistrativo de Manaus e no PEA  
ocorreram assembleias com 
atrasos de duas horas e meias.

TRABALHADORES DE TODAS AS BASES DA FNP CRUzARAM OS BRAçOS NO DiA 7 DE JULHO

Petroleiros de todo o País fazem atividades 
com atrasos de turno e cortes de rendição
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ELEIÇÕES UNIFICADO-SP 11 A 14/07

A campanha da Chapa 2 - A Base Presente para Vencer - no 
Sindipetro Unificado de São Paulo está ganhando força. Nos últi-
mos dias, os candidatos da chapa de Oposição, apoiada pela FNP, 
intensificaram o trabalho de base, com a entrega dos boletins de 
apresentação do seu programa para a categoria petroleiros. A FNP 
convoca todos os petroleiros da base do Unificado a votarem na 
Chapa 2 para resgatar um sindicato de luta, independente do go-
verno e da empresa. Contra a Chapa do RH, VOTE CHAPA 2!

com aPoio da fnP, cHaPa 2 
intensifica camPanHa

Protesto em Manaus

A próxima semana será 
decisiva para a catego-
ria petroleira. As mobili-

zações realizadas em todas as 
bases da Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) serviram  
de preparativo para os próxi-
mos passos de nossa luta por 
uma PLR realmente justa. De 
quebra, serviram para dar um 
claro recado à Petrobrás: exigi-
mos uma nova proposta!

Por isso, caso a empresa 
não apresente uma nova pro-
posta ou venha novamente com 
um valor rebaixado, incompatí-
vel com os lucros obtidos pela 
empresa em 2010, a FNP indi-
cará que os seus sindicatos filia-
dos chamem assembleias para 
os trabalhadores aprovarem a 
deflagração de greve.

 A última carta enviada 
pela companhia à FNP e di-
vulgada à toda força de tra-
balho pelo RH Corporativo da 
Petrobrás trazia uma suposta 
disposição em construir um va-
lor em conjunto. Pura enrolação 
- baseada numa campanha de 
contrainformação.

Ao afirmar que “continua na 
expectativa de uma manifesta-
ção por parte dos sindicatos”, 
a empresa insinua - proposital-
mente - que os sindicatos são os 
responsáveis pela negociação 
não avançar. 

No entanto, é a Petrobrás 
que se nega a atender as rei-
vindicações dos trabalhadores, 
é a Petrobrás que até agora 
não apresentou uma contrapro-
posta para a nossa exigência 

em mesa de negociação: PLR 
Máxima e igual para Todos, ou 
seja, 25% dos dividendos libe-
rados aos acionistas, distribu-
ídos na categoria de maneira 
igualitária, sem privilégios.

Quando a empresa afirma 
que tem a intenção de construir 
um valor que atenda os anseios 
dos trabalhadores, “consideran-
do a margem de ajustes possí-
veis”, ela simplesmente afronta 
a inteligência e capacidade de 
indignação dos trabalhadores. 
Afinal, na prática, a “margem de 
ajustes possíveis” nada mais é do 
que a ferramenta usada pela Pe-
trobrás para financiar, com o suor 
dos mais de 80 mil petroleiros do 
Sistema Petrobrás, remunerações 
milionárias aos acionistas e à alta 
cupula da companhia.

CATEGORIA MOBILIZADA
Os sindicatos da FNP estão 

aguardando novo pronunciamen-
to da empresa e, enquanto não 
houver nova mesa de negocia-
ção, os trabalhadores permane-
cem mobilizados, realizando no-
vos atrasos nas bases da FNP. 

A FEDERAçÃO NACiONAL 

DOS PETROLEiROS EXiGE

PLR MÁXIMA E IGUAL 
PARA TODOS!

PAGAMENTO DA PLR JÁ 
(prazo para quitação é 10/07)

CANCELAMENTO E FIM DAS 
PUNIÇÕES E DEMISSÕES NOS 

SINDIPETROS AL/SE e SJC

terceirizados entram em Greve
Mais de 400 trabalhadores 

terceirizados da Work Time, 
empresa que presta serviços 
técnicos à Petrobrás, cruzaram 
os braços na base do Sindipe-
tro-PA/AM/MA neste dia 8 de 
julho. Com irregularidades no 
plano de saúde e no pagamen-
to de salários, multas rescisó-
rias e FGTS, os trabalhadores 
realizaram uma manifesta-
ção nas unidades de Manaus, 
Urucu – no município de Coari, 
a 370 quilômetros da capital 
-, e no PEA (Porto Encontro das 

Águas).
Os trabalhadores estão 

com salários atrasados des-
de a última quarta-feira (6), 
fato recorrente na empresa. 
No mês passado, a categoria 
ficou mais de 10 dias sem pa-
gamento. 

O Sindicato já vem rece-
bendo denúncias de irregula-
ridades, em questões traba-
lhistas e sociais, há mais de um 
mês. Após cobrança do Sindi-
petro, o gerente do Comparti-
lhado assegurou que irá encon-

trar soluções para os absurdos 
constatados.

No entanto, enquanto os 
salários não forem pagos, os 

trabalhadores não voltarão 
aos seus serviços na unidade 
do USAM a partir do dia 9 de 
julho.


