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luta pela 1ª da plr já começou!
Os seis Sindicatos da FNP, incluindo o Sindipetro-LP, rejeitam o aviso da Petrobrás de não pagamento da 1ª parcela 
da PLR. As mobilizações já começaram e a luta será para que o quadro seja revertido ainda este mês. 

Sindipetro-LP começou a parar os turnos para se manifestar contrariamente ao ato nefasto da Petrobrás 

A Petrobrás deu mais 
uma demonstra-
ção de sua falta 

de compromisso com os 
trabalhadores. Em reunião 
realizada na manhã de hoje 
com a Frente Nacional dos 
Petroleiros (FNP), a Com-
panhia anunciou  que não 
pagará o adiantamento 
da PLR (Participação nos 
Lucros ou Resultados) no 
mês de janeiro. Na práti-
ca, o anúncio da empre-
sa significa que todos os 
trabalhadores que já con-
tavam com o pagamento 
do adiantamento, e que 
dele dependem, tiveram 
suas necessidades e com-
promissos ignorados pela 
empresa. Mais uma vez, 
a Petrobrás coloca a lógi-
ca do lucro e do benefício 
aos acionistas à frente das 
necessidades dos trabalha-
dores. 

Segundo o anúncio da 
Companhia, a data do pa-
gamento da PLR só será 
definida em abril, quan-
do será realizada a AGO 
(assembléia com os acio-

nistas). O RH da empresa 
alega que de acordo com 
a legislação da PLR em 
vigor, o pagamento aos 
trabalhadores só pode ser 
feito após o pagamento 
dos acionistas. No entanto, 
os acionistas já têm o valor 
de sua provisão garantido 
e anunciado pela Petro-
brás: R$ 7.019 bilhões, 
valor maior do que o total 
recebido pelos acionistas 

no ano passado (R$ 6.361 
bilhões).  

Todos sabem que, dian-
te do arrocho salarial e da 
política de remuneração 
variável implementada 
pela Petrobrás, a PLR é re-
cebida pelos trabalhadores 
como parte de seu salário. 
A remuneração dos tra-
balhadores forma um só 
montante anual, do qual a 
PLR faz parte.   

 
A justificativa apresen-

tada pela empresa foi a im-
plementação da política de 
“otimização dos custos” 
em função da crise eco-
nômica internacional. Na 
prática, significa dizer que, 
mesmo diante dos lucros 
da empresa, quem pagará 
a conta da crise serão os 
trabalhadores. O lucro dos 
acionistas segue aumen-

tando. Outro importante 
elemento a ser identificado 
é o fato de a própria em-
presa ter utilizado o pa-
gamento do adiantamento 
da PLR em janeiro como 
argumento para a aprova-
ção do Acordo Coletivo 
de Trabalho rebaixado que 
apresentou no último ano. 
Ou seja, para aprovar um 
ACT com pequeno au-
mento real, a PLR é tratada 

O Terminal da Alemoa 
é um patrimônio nacio-
nal. Não só por sua ca-
pacidade de trabalho, 
mas também por estar 
instalado no maior porto 
da América Latina e ser 
estratégico para o futuro 
das explorações na ba-
cia de Santos. Pois bem, 
desde o dia 31 de de-
zembro a vigilância do 
terminal está sendo feita 
pela Vise, empresa ter-
ceirizada do ramo. Até 
aí é uma cena comum. 

O que espanta é o fato 
dos vigilantes da Vise 
trabalharem sem arma 
e sem colete à prova de 
balas. Aliás, a empresa 
começou a prestar o ser-
viço sem ao menos ter 
autorização da Polícia 

Federal para distribuir 
as armas aos vigias. A 
ronda feita neste que é 
um patrimônio logístico 
de nossa energia é feita 
apenas com radinho. 

Assim não dá! Ronda 
de radinho quem faz são 
os patrulheiros jovens 
da Guarda Municipal 
de Santos pela orla da 
praia. 

 A situação é flagran-
te, ainda mais depois da 
semana do ano novo, 
entre os dias 28 de de-
zembro e 2 de janeiro, 
quando uma tentativa de 
roubo de equipamentos 
ocorreu no terminal.  Os 
petroleiros e o Sindica-
to exigem explicações, 
mesmo porque os vigias 
já passaram por tiroteios 

defendendo o patrimô-
nio da subsidiária. Sem 
armas e coletes, como os 
vigias podem defender, 
sobretudo, as próprias 
vidas? 

Fica claro que o novo 
gerente do Terminal 
Alemoa, Flávio Godi-
nho Viana, não pode 
ser responsabilizado 
por isso. Ao contrário, 
também é vítima da in-
competência do gerente 
geral dos terminais, pois 
foi ele quem determinou 
o contrato com a Vise. 
Esperamos respostas e 
até lá ficamos na torci-
da para que nada de pior 
aconteça. 

Esperamos que a justi-
ficativa não seja o lugar 
comum da tal crise.

como salário. Mas, na hora 
de cortar gastos, a primeira 
medida é retirá-la dos tra-
balhadores. Cabe lembrar, 
ainda, que a negociação do 
ACT foi feita em plena vi-
gência da crise econômica, 
e naquele momento não 
se aventou a possibilidade 
de o adiantamento da PLR 
não ser pago em janeiro. 
 

AGORA É LUTA - A 
Frente Nacional dos Pe-
troleiros convoca toda a 
categoria à luta. Queremos 
PLR máxima e igual para 
todos, no valor de 25% do 
que é pago aos acionistas! 
Além disso, a atual con-
juntura de crise econômica 
expõe a verdadeira face da 
PLR: como não pode cor-
tar o salário dos trabalha-
dores, a primeira medida 
da empresa é suspender o 
adiantamento da remune-
ração variável. Neste con-
texto, a necessidade das 
mobilizações por aumento 
real se torna ainda mais 
clara. 
À luta, companheiros!

o Sindipetro-lp convoca a categoria para aSSembléia geral extraordinária no próximo dia 14, quarta-feira, 
em Sua Sede, àS 18 horaS, e SubSede, àS  17 horaS, ambaS em Segunda convocação, tendo como pauta 
a propoSta de venda daS SalaS da SubSede deSativada de cubatão. 
o Sindicato recebeu uma propoSta de venda no final de 2008 e como a dependência eStá fora de uSo há 7 anoS, 
a diretoria decidiu diScutir com a categoria a oferta recebida.

assembléia >>

aSSembléia dia 14/01, quarta-feira, participe!
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Radinho de comunicação é a única arma 
dos vigilantes do Terminal Alemoa 
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O novo ano mal chegou e o Petrolino já está na bronca:
é companheiro morto em serviço e a Petrobrás querendo dar golpe

O Petrolino mete BRONCA!
petrolino >>

não apagaram 
a velhinha na alemoa

Na subsidiária Trans-
petro a coisa passou dos 
limites: os aniversarian-
tes do Terminal Alemoa 
de novembro foram im-
pedidos de comemorar 
seus respectivos ani-
versários na tradicional 
confraternização pro-
movida pela empresa. A 
chefia pegou toda a co-
mida destinada à festa, 
já paga e impossível de 
ser devolvida, e mandou 
para a cozinha do refei-
tório para ser dissolvida 
no lanche da madruga-
da. A justificativa dada 
foi a orientação para 
cortar custos. Olha, 
essa chefia da Alemoa é 
muito covarde mesmo! 
Tirar uma festinha dos 
trabalhadores mesmo 
quando tudo já estava 
pago? 

Muita maldade mes-
mo. Dessa maneira, não 
há quem aguente.

petroleiraS confinadaS
Na plataforma de 

Mexilhão as mulheres, 
nossas inestimáveis 
companheiras petro-
leiras, vivem um con-
finamento ao quadra-
do: além do trabalho 
na plataforma, passam 
seus momentos de des-
canso trancadas nos ca-
marotes porque sentem-
se deslocadas no meio 
de tantos homens. O 
pior de tudo é que não 
possuem nem televisão 
particular, coisa comum 
em outras plataformas. 
Está na hora de fazer va-
ler os direitos de gênero 
dentro da Petrobrás! A 
empresa deve ouvir as 
companheiras e acabar 
com essa situação.

balança, balança... 
tomara que não vire!
Os companheiros da 
plataforma de Merluza 
andaram me dizendo 

que de um ano para cá 
a estrutura deu de ba-
lançar. Até aí tudo bem 
porque a ponte Rio-
Niterói, por exemplo, 
balança. O problema é 
que os petroleiros que 
embarcam há cinco, seis 
anos dizem que a plata-
forma nunca balançou. 
Estamos de olho e espe-
ramos respostas.

meu e-mail
Companheirada, a 

tecnologia avançou e 
eu não poderia ficar pra 
trás. Por isso, abri mi-
nha conta de e-mail pra 
poder receber as recla-
mações de vocês:

companheiropetrolino@
gmail.com

Esta é a primeira edi-
ção que a nova ortogra-
fia da língua portuguesa 
é usada pela equipe do 
União & Transparência. 
A reforma entrou em vi-
gor no dia 1° de janeiro 
depois de sancionada, 
pelo Presidente da Re-
pública. O jeito antigo 
de se escrever será acei-
to até 2012.

A idéia da reforma 
é unificar a escrita nos 
oito países onde a lín-
gua portuguesa é falada 
(Brasil, Portugal, Ango-
la, Moçambique, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, 
São Tomé e Príncipe e 

União e Transparência se atualiza 
com a nova ortografia

Timor Leste). São 210 
milhões de pessoas que 
falam o idioma, tornan-
do a língua portuguesa a 
quinta língua mais fala-
da no mundo. O acordo 
foi proposto em 1990 e 
muito discutido pelas 
Academias de Letras 
dos países envolvidos.

As mudanças são a 
entrada de novas letras 
(k, w e y) no alfabeto 
brasileiro; a alteração da 
regra usada nas palavras 
e locuções com hífen; o 
trema não existe mais 
na língua e as regras de 
acentuação também fo-
ram alteradas. 

reforma ortográfica >>

E X P E D I E N T E
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imposto de renda >>

Para quem pagou IR 
(imposto de renda) entre 
1967 e 1983, teve a opção 
de investir parte do valor a 
recolher no chamado Fundo 
157 de várias instituições 

Fundo 157: quem investiu pode reclamar quantias 
financeiras.

Há um saldo não recla-
mado de 500 milhões. 

Cheque de pessoas que 
já faleceram, como marido, 
esposa, filhos ou avós, tam-

1 - ACESSE www.Cvm.gOv.BR;

2 - ROLE A TELA PARA BAIxO ATé ‘ACESSO RáPIDO’;

3 - CLIqUE Em ‘CONSULTA FUNDO 157’;

4 - DIgITE SEU CPF;

5 - vEJA Em qUE BANCO ESTá O SEU DINhEIRO.

SE ESSE FOR O SEU CASO:

bém podem ser reclamados, 
conforme o caso.

Quem tem mais de 40 
anos, com certeza tem di-
nheiro retido. Faça valer o 
seu direito!Companheirada, antes de tudo um feliz 2009 

para todos. Que a nossa categoria saia 
vitoriosa de todas as lutas, além de muita 

saúde e proteção para nós, pois vamos precisar. 
O ano não começou bem: como devem saber, 

um companheiro morreu na plataforma 34 
do Campo de Jubarte, litoral sul do Espírito 
Santo. Para acertar, a Petrobrás não quer 

pagar o adiantamento da PLR. Antes de 2009 
completar 10 dias, a companhia “assassinou” 

mais um trabalhador e pretende repassar a 
crise do capitalismo ao petroleiro, negando 
a primeira parte da PLR. Companheiros e 
companheiras, a coisa está esquentando e 

precisamos nos mobilizar!

Foto: Bruno Walter

A Praça Mauá, no centro de Santos, foi tomada hoje, dia 9, por uma manifestação em defesa da Palestina 
e contra a invasão israelense à Faixa de Gaza, que até o momento já fez mais de 800 mortos entre o povo 
palestino. Pouco mais de 100 pessoas participaram do ato, organizado pelo Comitê de Apoio ao Povo Pales-
tino. O Sindipetro-LP defende a iniciativa e deixa seu repúdio ao genocídio praticado por Israel. 

Sindipetro fecha convênio com 
Centro Universitário Lusíada
O Sindipetro-LP fechou convênio 
com o Centro Universitário Lusíada e 
os petroleiros associados passam a ter 
descontos nas mensalidades dos cur-
sos de graduação e pós-graduação lato 
sensu da instituição. O benefício vale 
apenas para os 
petroleiros sin-
dicalizados que 
entrarem no 
primeiro ano 
de qualquer 
curso, a par-
tir deste ano. 
A medida vale 
também para os 
funcionários do 
Sindicato. 
Até 100 petroleiros associados ou fun-
cionários matriculados na Lusíada, o 
desconto é de 15% sobre a mensalida-
de líquida. A partir dessa quantidade o 
desconto aumenta para 20%. Inadim-
plências, repetências ou dependência 

em alguma matéria anulam imediata-
mente o benefício.  
Todo processo ocorre normalmente; 
o interessado deve prestar vestibular, 
comprar os manuais e caso seja apro-
vado, efetuar a matrícula. A única di-

ferença é que para 
obter o desconto, 
o petroleiro ou 
funcionário de-
verá se dirigir ao 
Sindicato e reti-
rar uma carta de 
apresentação.  
Os cursos da 
Fundação Lusí-
ada são: Admi-

nistração de Empresas, Biomedicina, 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoau-
diologia, Relações Internacionais, e 
cursos técnicos de Radiologia e In-
formática. Outras informações pelo 
telefone 3221-2336, ramal 228, das 9 
às 12 horas e das 14 às 19 horas.  
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Mesmo com toda 
a repressão, os 
petroleiros 
prometem mais 
manifestações.

10ª rodada termina, mas a luta pelo petróleo não!

contra os leilões >>

Devolução do IR dedu-
zido sobre 10 dias de férias 
vendidas - Todo trabalha-
dor tem direito a fruição 
de 30 dias de férias. Ocor-
re que a lei permite que 1/3 
destes dias sejam “ven-
didos”, convertidos em 
dinheiro e o trabalhador 
goze de férias por apenas 
20 dias. A empresa dedu-
zia IR destes 10 dias, o que 
é reconhecidamente ilegal 
pelos nossos tribunais.  

A Receita Federal está 
devolvendo estes valores 
descontados, contudo so-
mente a partir de 2006. 
Quem vendeu férias no pe-
ríodo de 2004 e 2005 deve 
entrar com procedimento 
judicial específico contra 
a União Federal para re-
aver tal desconto. Os do-
cumentos necessários são 
os holerites com desconto 
de IR nos 10 dias de férias 
vendidos, CPF, RG, FRE, 
carteira de trabalho e com-
provante de residência.

vp/rmnr
O Sindipetro está estu-

dando propositura de ação 
de isonomia a fim de que 
os 30% pagos ao pessoal a 

título de VP e RMNR tam-
bém sejam estendidos aos 
trabalhadores que recebem 
adicional de periculosida-
de.  

outroS proceSSoS à ativa

Isonomia de repactu-
ação – CPF, RG, CTPS, 
FRE (Folha de Registro 
e Empregado), currículo, 
contra cheques de maio a 
dezembro de 2006 e com-
provante de residência; 
Restituição do Imposto de 
Renda – CPF, RG, CTPS, 
FRE, currículo, termo de 
repactuação, contra cheque 
que sustenta o recebimento 
e comprovante de residên-
cia atual; Equiparação – 
CPF, RG, CTPS, currícu-
lo (paradigma), FRE, um 
holerite dos últimos cinco 
anos, nome, endereço e 
RG de três testemunhas 
ou algum outro documen-
to que venha comprovar a 
igualdade da função; Fe-
riados – CPF, RG, CTPS, 
currículo, FRE, todos os 
holerites dos últimos cinco 
anos e relação de todos os 
feriados trabalhados.

Sindicato convoca apoSenta-
doS para açõeS judiciaiS

Para o benefício dos 
aposentados e pensionistas 
que fazem parte do Plano 
Benefício Definido, da 
aposentadoria, duas ações 
estão sendo movidas. Uma 
delas diz respeito à gratifi-
cação de contingente, mais 
conhecido como abono, 
que não foi incluído no 
holerite dos aposentados e 
pensionistas.  

A outra é sobre o adi-
cional de RMNR, que tam-
bém não foi estendido aos 
inativos. Ambas as ações 
exigem a adição dos be-
nefícios aos aposentados 
e pensionistas ligados ao 
plano BD, ou seja, os não 
repactuados. 

Para a inclusão nas 
ações, devem trazer os 
seguintes documentos ao 
Departamento Jurídico: 

mesmo com uma comissão interministerial analisando as mudanças no marco regulatório do petróleo e do gás, ANP 
prossegue com leilões. Resistência dos movimentos sociais é reprimida com violência e prisões. 

Nas páginas da his-
tória são inúmeras 
as situações onde 

a opressão fez derramar 
o sangue do povo e dos 
trabalhadores, saindo in-
cólume e vitoriosa. Con-
tudo, esse sangue sempre 
semeou o porvir e as prin-
cipais revoluções sociais 
de emancipação da classe 
trabalhadora.  

A ocasião relatada abai-
xo representa uma dessas 
situações.  

rio de janeiro, 
18 de dezembro de 2008 

Encerrada a 10ª Rodada 
de Licitação do Petróleo da 

Agência Nacional do Pe-
tróleo (ANP), o resultado 
foi satisfatório aos “lesa-
pátria”. Afinal, movimen-
taram R$ 700 milhões e 
deram 130 blocos em terra 
para 11 empresas brasilei-
ras e seis estrangeiras. Um 
gravíssimo atentado ao 
país. Enquanto 
a pilhagem da 
energia brasi-
leira se encer-
rava em um 
hotel no Rio, 
na prisão estavam o pre-
sidente do Sindipetro-RJ, 
Emmanuel Cancella, Gual-
berto Tinoco (Piteu), da 
Coordenação Nacional de 
Lutas (Conlutas) e Thaigo 
Lúcio Costa, estudante de 
jornalismo da Universida-

de Santa Cecília.  

A repressão policial ca-
rioca acompanhou toda a 
manifestação na Avenida 
Rio Branco quebrando bra-
ços de militantes, jogando 
gás de pimenta (nomeado 
por organizações interna-

cionais como 
instrumento 
de tortura) 
nos manifes-
tantes e até 
em crianças. 

A agressividade terminou 
em prisões e com muitos 
feridos. O que fizeram os 
manifestantes para rece-
berem tanta pancada? Jo-
garam tintas vermelhas na 
porta da ANP.  

Eduardo Henrique, dirigente do Sindipetro RJ, 
foi ferido gravemente na cabeça

O episódio sinaliza que 
só com resistência e mobi-
lização é possível enfren-
tar a política entreguista 
dirigida pela ANP. Aliás, 
essas rodadas são uma das 
formas de privatização en-
contradas para ludibriar o 
povo. O Fórum Nacional 
Contra a Privatização do 
Petróleo e Gás, no qual o 
Sindipetro-LP está enga-
jado, continuará com suas 
mobilizações.  

É importante que todo 
petroleiro mande e-mail, 
venha ao Sindicato, procu-
re os diretores para discu-
tir e, sobretudo, se engaje 
nessa luta importante para 
o desenvolvimento do país. 
A hora é essa! 

CIC, RG,
Carteira de Trabalho e 

Comprovante de Residên-
cia atualizado. Devem ser 
apresentados os seguin-
tes holerites: para ação do 
abono, o holerite de janei-
ro de 2008; já para ação do 
RMNR, os holerites de ou-
tubro, novembro e dezem-
bro de 2007. 

outraS açõeS

Para os aposentados e 
pensionistas vinculados à 
Petros antes de 25 de se-
tembro de 1984, que se 
aposentaram depois das 
alterações do regulamento 
Petros, a ação de revisão 
da suplementação Petros, 
exige os seguintes docu-
mentos: CIC, RG, Carteira 
de Trabalho, comprovante 
de residência atualizado, 
a Carta de Concessão do 

Petroleiros podem pedir a devolução do IR sobre 10 dias de férias

O Sindipetro-LP esteve presente na manifestação contra a décima rodada. Um dos membros dos manifestantes que sairam de Santos, Thaigo Lúcio Costa, foi preso

Fotos: Marcela Mattos

INSS e o último holerite 
Petros. No caso de pensio-
nistas, devem trazer tam-
bém a certidão de óbito. 

Os beneficiários da su-
plementação de aposen-
tadoria e pensão Petros, 
possuem direito de reque-
rer um novo cálculo da 
renda mensal inicial. Os 
interessados em ingres-
sar na ação VP/DL 1971 
devem apresentar os se-
guintes documentos: CIC, 
RG, Carteira de Trabalho, 
comprovante de residên-
cia atualizado, a Carta de 
Concessão do INSS, os 12 
últimos contracheques de 
antes da aposentadoria, os 
contracheques da Petros 
dos últimos 5 anos, além 
do memorial de cálculo do 
benefício inicial pago pela 
Petros. Para os (as) pensio-
nistas, deve estar incluída 

a certidão de óbito. 

nível act 2004, 2005 e 
2006

Para abrir o proces-
so, devem ser trazidos ao 
Departamento Jurídico do 
Sindicato os contrache-
ques de agosto e dezembro 
destes três anos. 

pcac 
Último contracheque.

Atenção – Todas as ações, 
para serem abertas, devem 
ser acompanhadas por 
carteira de trabalho, car-
ta de concessão do INSS, 
CIC, RG e comprovante de 
residência.

O Departamento Jurídico 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 12 horas 
e das 14 às 19 horas.

jurídico >>

MUDOU DE ENDEREÇO? ENTRE NO SITE

www.sindipetrolp.org.br
E ATUALIZE SEUS DADOS!
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Arte: Laura Pinheiro


