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FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS

NOVA PROPOSTA É UMA AFRONTA À CATEGORIA!
FNP INDICA REJEIÇÃO E CALENDÁRIO NACIONAL DE LUTAS

PLR 2010

POR QUE DEVEMOS REJEITAR A PROPOSTA

ANO   PLR + BÔNUS DOS 7 DIRETORES

2008   R$ 1.017 milhões  Crescimento
2009   R$ 1.802 milhões  77,19%
2010   R$ 2.800 milhões  55,4%

ANO   PLR DOS TRABALHADORES

2008   R$ 1.138 milhões  Crescimento
2009   R$ 1.270 milhões  11,60%
2010   R$ 1428  milhões  12,44%

ANO    DIVIDENDO AOS ACIONISTAS

2007   R$ 6.581 milhões   Crescimento
2008   R$ 9.954 milhões   51,25%
2009   R$ 8.345 milhões  -16,16%
2010   R$ 11.718 milhões   40.42%

Ontem (14/07), às 15h, a 
Petrobrás apresentou a 2ª pro-
posta de PLR aos sindicatos da 
Federação Nacional dos Petrolei-
ros (FNP) e ao Sindipetro-RJ. Em 
relação à 1ª proposta, feita em 
9 de junho, há mais de um mês, 
a empresa aumentou o valor de 
PLR em R$ 1 mil. Já o valor fixo 
(abono) teve um acréscimo de R$ 
380,00 em relação ao 1º valor.

Ou seja, a nova proposta é 
de piso de R$ 16.500 para os 
empregados posicionados até o 
nível 457A e valor fixo (abono) 
de R$ 3.080 mil - distribuídos 
para todos os empregados.

Diante desta proposta extre-
mamente rebaixada, que mais 
parece uma brincadeira de mau 
gosto, a FNP indica sua rejeição.
Neste sentido, a FNP indica aos 
sindicatos que realizem as as-
sembleias durante a próxima 
semana (18 a 22 de julho) para 
que a FNP, com base nos resulta-
dos das votações, costure os pró-
ximos passos das mobilizações 
por uma PLR Máxima e Igual 
para Todos.

Com o objetivo de construir 

uma campanha forte, em âmbito 
nacional, a FNP faz um chamado 
aos trabalhadores e às oposições 
sindicais em todo País: defendam 
a REJEIÇÃO desta proposta, que 
é uma afronta da companhia aos 
trabalhadores.

Em documento oficial, a em-
presa afirmou que “esta pro-
posta traduz o empenho máxi-
mo da Companhia” e que “esta 
é a sua última proposta”. No 
entanto, o que esta proposta de 
fato traduz é o enorme contras-
te entre aquilo que a empresa 
lucra e aquilo que reserva aos 
trabalhadores (veja no quadro 
ao lado).

Esta proposta tenta banali-
zar a grande farra que virou a 
distribuição generosa dos lucros 
aos acionistas e à Diretoria, ten-
do como exemplo mais gritante 
os R$ 400 mil que cada um dos 
sete diretores irão receber en-
tre PLR e bônus. Farra, aliás, fi-
nanciada com o trabalho e suor 
dos mais de 80 mil petroleiros 
prejudicados por essa política 
de arrocho salarial e ataque 
aos nossos direitos.

PROPOMOS A TODA CATEGORIA PETROLEIRA
- Realizar assembleias na próxima semana com caráter de atos delibera-
tivos, com atrasos de até 2 horas
- Deliberar a aprovação de Assembleia Permanente e Estado de Greve
- Rejeitar a 2ª Proposta apresentada pela empresa nesta quinta-feira 
(14/07)
- Que avaliem e decidam quais os próximos passos e as mobilizações a 
fim de uma proposta decente e justa
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Acontece no dia 23 de julho, 
sábado, o Congresso Estadual 
da Federação Nacional dos Pe-
troleiros (FNP), em São Paulo. O 
evento será realizado na sede 
do Sindipetro-LP, em Santos, e 
servirá de preparação para o 
V Congresso Nacional da FNP, 
que acontecerá no Sindipetro-
SJC, entre os dias 19 e 21 de 
agosto.

No Congresso Estadual dos 
petroleiros do Litoral Paulista 
e São José dos Campos, cuja 
programação será divulgada 
em breve, serão debatidas as 
reivindicações para as nego-
ciações do ACT deste ano e a 
atual conjuntura do movimento 
sindical petroleiro, que vive um 
amplo processo de reorganiza-
ção por meio do fortalecimento 
da FNP.

Para participar do Congres-

so  Estadual basta enviar um 
email para secretaria@sindi-
petrosantos.com.br ou sindipe-
trosjc@uol.com.br, informando 
nome completo. 

Faça parte desta luta en-
viando – via e-mail ou por meio 
dos diretores – suas propostas 
de reivindicação para o ACT. 

Este ano a Campanha Sa-
larial envolverá todos os ca-
pítulos do Acordo Coletivo, 
portanto serão negociadas 
todas as cláusulas (eco-
nômicas e sociais). Com a 
participação de todos os 
trabalhadores será possível ar-
rancar um bom acordo.

Todos, seja petroleiro direto 
ou indireto, ativa, aposentado 
ou pensionista, seja repactua-
do, seja do Petros BD ou Petros 
2, anistiados, punidos, todos 
devem fazer parte desta luta. 

Somos mais de 380 mil petro-
leiros, entre os diretos da Petro-
brás (pouco mais de 80 mil dis-
tribuídos em todas as Empresas 
do Sistema Petrobrás) e os 295 

mil petroleiros indiretos, (con-
tratados em milhares de gatas 
que prestam serviços à Petro-
brás). Com unidade e organi-
zação é possível avançar.

No dia 19 de julho, sindica-
tos da Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP), Sindipetro-RJ 
e as associações que compõem 
a FENASPE realizarão um ato 
em frente à sede da Petros, no 
Rio de Janeiro, para protestar 
contra o fim do voto por corres-
pondência, mais uma discrimina-
ção imposta pela Petrobrás e 
Petros aos aposentados.

Querem acabar com o voto 
dos aposentados pelos Correios 
para dificultar a defesa do nos-
so fundo de pensão e ainda co-
locar um agente do governo/
Petrobras e do mercado na Pe-
tros. É um ataque absurdo aos 
trabalhadores!

O ATO EXIGE
- a volta do VOTO por Corres-
pondência (Correios)
- o pagamento dos Ní-
veis referente aos ACT’s de 
2004/05/06
- Exigir o pagamento dos per-
centuais referente a RMNR dos 
ACT’s deste 2006
- Exigir o Fim da Tabela Conge-
lada dos Aposentados do PCAC 
de 2006
- A saída do Presidente do Con-
selho Deliberativo e do RH da 
Petrobrás, Diego Hernandes
- Entrar URGENTE com proces-
so na Justiça pelo retorno do 
VOTO por Correspondência na 
Petros.

ATO NA SEDE DA PETROS, 
DIA 19 DE JULHO. PARTICIPE!
Protesto é pelo resgate 
do voto por correspondência

VÍTIMA DE ASSÉDIO, MORRE PETROLEIRO 
DEMITIDO NESTE MÊS PELA CLÁUSULA 69

As denúncias apresentadas 
pela FNP não foram suficientes 
para a empresa tomar uma medi-
da contra as punições e demissões 
ocorridas em bases da FNP. E Um 
dos desfechos foi trágico.

Gilson Xavier dos Anjos,  que 
era lotado na SEDE-Rua Acre, rein-
tegrado pela justiça e que foi um 
dos demitidos pela Cláusula 69 do 
ACT,  faleceu esta semana. O com-
panheiro, após assinar sua demissão 
sentiu-se mal (infarto) e foi levado 
ao hospital, mas acabou falecendo. 
Ele vinha sendo assediado há vários 
meses, inclusive sem atribuições ou 
tarefas dadas pela chefia do setor. 

Durante a reunião de PLR da 
última quarta-feira (13/07), a 
Direção da FNP cobrou o cance-
lamento de todas as punições e 
demissões. De maio a início de ju-
lho, foram 5 demissões na base do 
Sindipetro AL/SE, sendo uma por 
justa causa e as outras sem justa 
causa, utilizando-se do disposto na 

cláusula 69. Além disso, 2 diretores 
do sindicato foram suspensos sob a 
alegação de que “praticaram atos 
contrários à boa disciplina”. Na 
base do Sindipetro-SJC, um tra-
balhador foi forçado a pedir de-
missão sob a ameaça de que seria 
demitido por justa causa.

A Petrobrás, no Governo Dilma, 
volta à prática da época dos Go-
vernos militares e após o Governo 
FHC, com a adoção da Cláusula 
Parcial de regulação da Demissão, 
e do entendimento de que deve re-
duzir custos e devem sere demitidos 
todos os trabalhadores que foram 
anistiados, aposentados pelo INSS 
e aqueles que, para a empresa,  
não cumprem “as metas”. 

A FNP responsabiliza os se-
nhores gestores que se omitiram 
diante das denúncias por esta 
prática. Conclamos todos os tra-
balhadores a formarem fileiras  
contra as punições e demissões 
na Petrobrás.


