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No dia nacional de protestos por uma PLR justa, 
os petroleiros do Litoral Paulista deram uma grande 
exemplo de luta e paralisaram durante 24h as ativida-
des. A mobilização, marcada para quarta-feira (27/07), 
foi iniciada na terça (26/07) com o corte na rendição dos 
turnos. Em todo país, esta foi a mobilização mais avan-
çada. Mesmo aprovando o indicativo da FNP de 2 horas 
de atrasos nos turnos entre 25 e 29 de julho, a categoria 
entendeu que era necessário ampliar os protestos para 
uma mobilização ainda mais forte. Respeitando a deci-
são soberana da categoria, realizada em assembleia, o 
Sindipetro-LP seguiu a decisão dos trabalhadores de reali-
zar greve de 24h nesta quarta.

Na RPBC, a adesão no turno foi de 100% e no ADM de 
aproximadamente 85%. No Terminal Alemoa ,a adesão 
também foi total no turno e ADM, inclusive com a partici-
pação de todos os terceirizados. Em Pilões, a adesão foi de 
100% tanto no ADM quanto no Turno. 

Em São Sebastião, no Tebar, a participação do turno 
foi de 100% e mais de 90% dos trabalhadores do ADM in-
tegraram o movimento. Na UTGCA, em Caraguatatuba, 
os trabalhadores também participam do movimen-
to com a adesão de mais de 90% do Turno e ADM. 
A rendição dos grupos de turno nessas duas unida-
des foi realizada na manhã desta quinta-feira (28/07). 
Com isso,  a greve de 24 horas se estendeu no Tebar 
e na UTGCA por quase 40 horas. Nas plataformas de 
Merluza e Mexilhão foi suspensa a emissão de PTs (Per-
missões de Trabalho).

Movimento de 24 h foi realizado 
pelos petroleiros do LP para exigir 
da  empresa uma nova proposta

Em dia nacional de protestos por PLR justa, 
categoria do Sindipetro-LP dá exemplo de luta

PLR MÁXIMA E 
IGUAL PARA TODOS!

E NENHUM CENTAVO DE BÔNUS PARA OS CHEFES!
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Petroleiro trabalha um mês para si e 10 meses de graça 
para a Petrobrás, aponta balanço  da própria empresa

É isso o que mostra o balanço da Petrobrás, publicado 
pela Revista Exame Maiores e Melhores de julho de 2011. 
De acordo com levantamento da revista, cada trabalhador 
da Petrobrás gerou uma riqueza de US$ 1.351.000,00 no 
ano de 2010, rendendo ao mês US$ 122.812,00 dólares ou 
US$ 767,61 dólares por hora.

De acordo com esses dados, o custo deste trabalhador 
para a empresa neste mesmo ano foi de US$ 121.994,66 
de encargos e salários, isto é, US$ 9.345,00 dólares por mês 
entre encargos e salários ou US$ 58,00 dólares por hora. 

Considerando uma jornada de 40 horas semanais em 12 
horas de trabalho, isto é, um dia e meio de trabalho, o em-
pregado paga seu salário mensal (com encargos e tudo). 
Dito de outra forma, o petroleiro trabalha 1 mês para si e 
10 meses de graça para a empresa.

Essas informações fizeram parte da palestra ministrada 
pelo economista e jornalista do ILAESE (Instituto Latino-
Americano de Estudos Socioeconômicos), Alessandro 
Iturbe, durante o Congresso Estadual da FNP, realizado no 
último sábado (23/07), em Santos.

A base do Sindipetro-SJC, mesmo com o indicativo de rejeição da direção do Sindicato, aprovou na terça-feira (26/07) a pro-
posta da Petrobrás. Com isso, o Sindicato assinou nesta quarta-feira (27/07) o acordo referente à PLR.

Reunida nesta quarta, no RJ, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) empreendeu todos os esforços para que a assinatura 
do acordo fosse adiada, uma vez que a assinatura imediata prejudicaria a força dos movimentos encampados nas demais bases. 
Entretanto, apesar do diálogo construído pela direção da FNP com a direção de SJC, a assinatura foi realizada. A FNP respeita a 
autonomia e a decisão da base do Sindipetro-SJC, mas lamenta a assinatura do acordo num momento em que a categoria está 
em pleno processo de luta. Apesar desse revés, a FNP e seus sindicatos continuam mobilizados e já articulam os próximos passos.  
Ainda somos 16 sindicatos lutando por uma PLR justa. Com unidade e mobilização, é possível avançar.

NOTA SOBRE A SITUAÇÃO DO SINDIPETRO-SJC

Em todo país, categoria manda recado
EXIGIMOS NOVA PROPOSTA DE PLR!

As mobilizações realizadas pelos petroleiros em todo 
País, nesta quarta-feira (27/07), com greve de 24 horas na 
base do Sindipetro-LP, serviram de alerta para a direção 
da Petrobrás, que segue tentando desmobilizar os tra-
balhadores e empurrar a última proposta apresentada. A 
categoria exige uma nova proposta, com o pagamento 
imediato de uma PLR justa, que reflita a riqueza produzida 
pelos trabalhadores.

Mas a empresa segue apostando na desmobilização da 
categoria para impor uma proposta insatisfatória. Tanto 
é que em resposta ao ofício enviado pela Federação Na-
cional dos Petroleiros (FNP) e Sindipetro-RJ, no último dia 
25 de julho, informando a ampla rejeição da 2ª proposta 
da empresa e exigindo a continuidade das negociações, 
a Petrobrás manteve o discurso de que a proposta apre-
sentada no dia 14 de julho “é definitiva e que representa o 
máximo esforço da Companhia”.

Enquanto gratifica os diretores executivos com R$ 400 
mil cada – entre bônus e PLR, a companhia segue negan-
do aos mais de 80 mil petroleiros o que é de direito e ga-
rantido por lei:  25% do que é distribuído aos acionistas.

Questionada pela imprensa sobre o entrave nas nego-
ciações, a companhia afirmou sem o menor constrangi-
mento que apresentou sua proposta e “aguarda resposta 
dos empregados”. A resposta já foi dada: ampla rejeição, 
com a exigência de uma PLR Máxima e Igual para Todos! 
A força das mobilizações encampadas pelos petroleiros é 
que irão determinar qual será a última proposta.


