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Categoria diz NÃO à pior PLR dos
últimos 12 anos e exige nova proposta
Respaldados por uma ampla e
contundente rejeição da 1ªa proposta de PLR em todas as suas bases e
no Sindipetro-RJ, os sindicatos que
formam a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) exigem da companhia
uma nova proposta de PLR.
MENOS PARA A CATEGORIA, MAIS
PARA OS ACIONISTAS
No mesmo dia em que a empresa
apresentou sua proposta de PLR, o
RH Corporativo lançou uma nota afirmando que a PLR 2011 será menor,
desprezando qualquer respeito pela
mesa de negociação e pelo direito da
categoria de cobrar um valor justo e
condizente com o tamanho da empresa. Ou seja, a Petrobrás tenta inaugurar uma nova forma de “negociação”:
em vez de tentar defender seus interesses, o que dá muito mais trabalho,
agora simplesmente comunica à categoria qual será sua imposição.
Na mesa de negociação, mais uma
vez os gerentes citaram a chegada da
crise econômica internacional para
justificar um valor tão baixo. Ironica-

mente, os mesmos diretores que se
orgulham de “mostrar todas as informações e números relativos à PLR
2011 para que o processo seja o mais
transparente possível”, esquecem de
dizer que querem pagar menos para
a categoria, mas que irão pagar mais
para os acionistas, com um aumento
de 2,33% no repasse de dividendos.
Aos trabalhadores, a empresa propõe reduz o piso em 14,55% e o valor
fixo em 22,08%, em comparação aos
valores pagos em 2011.
Esta aparente contradição revela que o problema da empresa não é
dinheiro, é prioridade. A própria presidente Dilma, responsável por ditar a
política da empresa, afirmou à mídia
– no mesmo dia da negociação entre
sindicatos e Petrobrás – que quem
aposta na crise ‘vai perder’.
Diante de tal declaração, o que precisamos saber do Governo Dilma e da
Petrobrás é quem pagará a conta para
que o Brasil e a companhia não sejam
afetados pela crise. Até agora, está claro que diante dos primeiros sinais de
desaceleração o alvo são os trabalha-

dores. De um lado, temos uma companhia que rebaixa ainda mais a remuneração dos seus empregados e de
outro o Governo Federal, que anuncia
um pacote bilionário (R$ 8,43 bilhões
em compras governamentais voltadas
para o setor de bens de capital e equipamentos) para manter a taxa de lucro
de multinacionais que não cansam de
lucrar por meio de isenções fiscais,
empréstimos generosos no BNDES e
pactos com centrais “chapa branca”
para “combater a desindustrialização
do país”.
SOBRE A QUEDA NOS LUCROS
O discurso da empresa de que por
conta da queda nos lucros não será
possível avançar no valor proposto é
uma grande falácia. O critério, aparentemente técnico, é meramente político. Prova disso é o fato de que na PLR
2009, mesmo com queda de lucro
(20%) e aumento no número de empregados (8%), a companhia destinou
para a categoria o mesmo valor fechado no ano anterior. Coincidentemente,
2010 (ano de pagamento) teve elei-

ções presidenciais, período em que –
sem dúvidas – não era interessante à
Dilma e ao Governo Federal endurecer
as negociações.
De qualquer forma, mesmo trabalhando com a hipótese de que a empresa tenha atingido um lucro menor,
é preciso ressaltar que estamos num
período de grandes investimentos da
companhia, principalmente no présal, onde novas descobertas surgem
a todo instante. Para se ter uma ideia,
no primeiro trimestre deste ano a Petrobrás teve um investimento de R$
18.020 milhões – número 14% superior em relação ao mesmo período de
2011, sendo 52% nas atividades de
E&P. Isso sem citar que a Petrobrás
financia nada menos do que 50% do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Tudo isso fruto do nosso trabalho.
Por isso, a FNP e seus sindicatos
não irão rebaixar a sua bandeira de
luta, permanecendo na batalha por
uma PLR Máxima e Igual para Todos,
exigindo uma nova proposta da companhia.

Petrobrás não apresenta proposta e desafia categoria à greve
Como anunciado pela própria companhia em documento oficial, a Petrobrás não apresentou nenhuma proposta na reunião realizada na última
segunda-feira (09/07). Como justificativa para a pior proposta dos últimos
12 anos, a empresa não apresentou à
FNP e ao Sindipetro-RJ nenhum argumento novo: citou crise internacional,
cumprimento de orientações da Dest,

lucro menor e um longo eticétera, que
nada mais é do que uma grande enrolação.
Ainda assim, um dos maiores
questionamentos da categoria permanece sem resposta: diante de tal cenário desenhado pela empresa, por que
ela diminui o valor de PLR dos seus
empregados e aumenta a quantidade
dividendos liberada aos acionistas? A

resposta é clara: mais uma vez, para
cumprir suas metas e agradar o capital financeiro internacional, a empresa
tenta jogar nas costas dos trabalhadores a conta da crise.
Diante de tamanha intransigência,
a Petrobrás desafia os petroleiros à
greve. Por isso, a FNP indica aos seus
sindicatos que realizem setoriais com
os trabalhadores para definir o calen-

dário de assembleias, organizando
mobilizações em todos setores. O
objetivo é que todas as bases iniciem
atrasos, de pelo menos uma hora, a
partir da próxima semana. Caso haja
um forte cenário nacional de mobilizações, a FNP e seus sindicatos não
hesitarão em defender a deflagração
de greve nacional e por tempo indeterminado em todos os sindicatos.
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PETROLINOmeteBRONCA!
RPBC
SINAL VERMELHO Três diretores estavam na CCL da UFCC quando o ramal tocou pra avisar
sobre o simulado da URC. E por que foi o ramal que tocou e não o telefone vermelho de emergência, que serve somente pra isso? Dizem que a solução já foi encomendada. Quero só ver.
O CAOS O CAD tá um caos só. A poeira de coque tá incomodando e nenhuma das soluções
encontradas foram boas. Chegaram a colocar uma lona na lateral do prédio que não adiantou
nada. A poeira continua saindo do mesmo jeito. Pra piorar, o acesso pra rampa foi fechado.
Agora, nem cadeirantes, nem os carrinhos de transporte de materiais tem vez...
NÃO DÁ PRA VESTIR A CAMISA DA EMPRESA Tá faltando casacos de frio pro ADM. O inverno
já começou e até agora nada. Os gerentes não pedem pra gente vestir a camisa da empresa?
Dizem que a ideia é ver uma camisa flanelada... sei não.
DANÇANDO NA CHUVA - PARTE II O trajeto entre estacionamento e catraca é uma lambança
quando chove. Dizem que não dá pra por cobertura porque existe um prazo legal em que a
empresa não pode modificar a fachada. Mas deixar o pessoal tomar chuva pode? Se o projeto já foi modificado antes, por que agora não pode?
SUPER-HOMEM A troca de turno para os estudantes tá funcionando somente se o superhomem, opa, supervisor permitir. Antes era à vontade, daí limitaram para seis. Dizem que se
alguém precisar de mais trocas é só falar com o tal supervisor. Será?
AULAS DE CONTORCIONISMO O HDT, HDI e HDS tão com problemas de ergonomia. A construção vertical tá deixando o pessoal da manutenção com problemas na hora de trabalhar. É
tudo muito apertado! Um gerente ainda teve a cara de pau de dizer que “não deu para fazer
melhor”. Tenha dó!
BARULHINHO MAIS QUE IRRITANTE PARTE II Já falei na edição anterior, o Sindicato já cobrou
medição através da CIPA, mas até agora nada foi feito pela empresa pra resolver o problema de
ruído na UTN. Tô cansado de tanta enrolação.
VAMÔ ACORDAR A empresa tá promovendo um verdadeiro festival de indicação de eventual.
Pra cada supervisor são dois eventuais. Assim, a empresa reforça seu grupo de contingente,
o eventual tem o direito a greve cerceado, e o que é mais grave: a companhia não gasta um
centavo e o peão se ausenta dos movimentos com a promessa de em um futuro remoto ser
titular do cargo. Ser valorizado é ser valorizado por seu trabalho, sem imposição de perdas
de direitos!
TÁ MALANDRA A GERENTADA DA REFINARIA PARTE II Os petroleiros estarem fazendo curso
de combate a incêndio em Gaurulhos, porém não estão recebendo as horas extras na sua
totalidade, limitando-se a 08 horas e inclusive estão recebendo orientação absurda para não
baterem o cartão de ponto. Vejam todo tempo a disponibilidade da empresa é considerado
horário de trabalho, inclusive o translado.
TERMINAIS TRANSPETRO (PILÕES E ALEMOA)
DE NOVO? Tem supervisor em Pilões que não toma jeito! Depois de uma luta do sindicato
contra o assédio moral que o cara tava praticando, ele foi transferido, mas continua botando o
terror - agora na rapaziada, que caiu em cima dele. Ouvi dizer que fica de risadinha e colocando
o GD de todo mundo pra baixo! Até gerente deu a entender que ele é problema...
DE MAL A PIOR Que as coisas há muito tempo não estão bem no S/A Transpetro, todos já
sabem. Mas agora inventaram que os empregados que irão fazer exame periódico devem
avisar o horário que irão sair do exame. Ora, sabe-se lá qual horário. Ninguém é vidente. Se
o problema é transporte, que contrate um ou chame táxi.
ITINERÁRIO LONGO ESSE... O transporte da Alemoa tá ruim mesmo. Quando a rapaziada vai
fazer treinamento ou curso, o carro que pega quem mora em Santos também pega quem mora
em Praia Grande ou São Vicente. Eita itinerário longo esse. Vamô organizar melhor.

MIGUELANDO O PAGAMENTO A SUPERSUB tá com um procedimento estranho na hora de
pagar o salário da rapaziada. Os funcionários recebem um valor X, mas na carteira de trabalho o salário é menor que X. Conta estranha essa, hein...
QUE SUFOCO Os vigilantes tão passando por um sufoco. Tá funcionando assim: se almoçar,
não tem lanche nem janta. Se jantar, não tem lanche. Isso que o turno é de 12 horas. Quem
aguenta ficar tanto tempo sem comer? Isso sem contar que não tem colete no EPI do pessoal. Que absurdo!
OLHA A DUPLA-FUNÇÃO AÍ Ouvi dizer que os vigilantes que prestam serviços à Espar não
foram contratados como vigilantes-condutores, mas estão sendo obrigados a dirigir veículos quando fazem as rendições de turnos. Que palhaçada é essa? Tá na hora de rever esta
situação e já! Pra piorar, começaram a construir um banheiro na portaria principal e nada de
terminarem a obra. Será que o custo não compensa o bem-estar do trabalhador?
PRESENTE DE GREGO Fiquei sabendo que o CENPES contratou uma equipe para dar apoio
aos seus próprios técnicos de operação. Que absurdo é esse? Os técnicos de operação
fazem cursos e mais cursos para operar os sistemas da companhia e agora a unidade decide contratar profissionais que desconhecem o processo de tratamento de efluentes? Isso
pode botar em risco a vida de todos, e ainda prejudicar o meio ambiente, jogando efluentes
desenquadrados no mar. Fala sério, precisamos de recirculação enquanto a ETE não estiver
processando dentro dos parâmetros!
CADÊ A TRANSPARÊNCIA? Como assim a companhia não tá fornecendo dados para comprovar que o peão tá trabalhando em meios lesivos? Agora o sistema é centralizado e atualizado pelo SMES. Não dá pra tolerar essa imposição da companhia e ficar sem estas informações!
AMS PELAS TABELAS Fiquei sabendo que um aposentado foi realizar um exame específico
e quando a atendente solicitou o convênio ele descobriu que a companhia e o setor da AMS
não fizeram o pagamento no período certo. A companhia não faz a parte dela e quem paga
o pato é o paciente...
QUE ISSO, SEU GERENTE? O gerente da unidade só pode estar de brincadeira. A novidade
agora é que ele não quer cumprir os procedimentos padrões na hora de carregar ou descarregar gasolina e nafta. Como se ele não soubesse o nível elevado de benzeno que elas têm!
UO-BS - PLATAFORMAS
QUE FRIA Tô sabendo que a rapaziada tá tendo que comer comida fria porque não tem nada
pra esquentar a boia. Onde é que já se viu comer feijoada gelada, hein? O pessoal tá pedindo
um micro-ondas para o refeitório há mais de um ano e nada de providenciarem.
TÁ FALTANDO EPI A falta de EPIs a bordo já não é novidade pra ninguém. Tá faltando macacão e óculos de segurança pro trabalhador! Isso sem contar que tem petroleiro andando com
o macacão todo remendado com fita. Um companheiro tá esperando óculos de segurança
com grau desde 2011... Desse jeito não pode ficar!
TOMAR BANHO DE LAMA, NÃO! O pessoal que trabalha embarcado tá passando um sufoco
danado na hora de fazer o curso obrigatório de salvatagem. Se antes o trabalho era ter que
ir até Macaé, o problema agora é ter que mergulhar em água podre. A empresa contratada
tá levando a rapaziada no canal do Mar Pequeno. Fiquei sabendo que até coliformes fecais
encontraram naquela água. Se acham que ali é bom pra nadar, que apresentem o laudo comprovando que tem condições próprias pra banho.
BELICHE PERIGOSO! Em Mexilhão, a rapaziada dorme ao lado inimigo: a escada do beliche.
o último degrau antes do piso fica numa posição tão alta que, além de atrapalhar a subida e
descida para quem dorme em cima, já provocou algumas quedas e não se vê muita preocupação com isso. Se parece coisa boba e simples, que resolva logo, então.

Ctrl C Ctrl V Só podem estar de brincadeira na Alemoa. Nepotismo, não! Ouvi dizer que tão
colocando gente sem conhecimento pra trabalhar só porque parente pediu. Pra se ter uma
ideia da gravidade dessa prática, por dois meses (tempo que levou para ser descoberto) um
rapaz menor de idade, com 17 anos, trabalhou na Área Industrial. Absurdo!

UTGCA
ARPÃO ATACA NOVAMENTE Dessa vez, ele quer alterar unilateralmente a escala de turno
da operação. Para isso vem trocando o pessoal de grupo e sem treinamento de postos,
apostando na desunião da turma para impor sua vontade. Será que ele não conhece o ACT
da categoria?

TRABALHA BEM... BEM NO FOCO DA DENGUE A rapaziada tá correndo perigo. O pessoal da
Sucem encontrou nove focos do mosquito da dengue na Alemoa, e, do jeito que a situação tá
feia, deve ter muito mais. Não adianta fazer DDSMS obrigando o trabalhador a participar pra
mostrar pra sede que tudo tá bem que eu sei que o bicho literalmente vai pegar...

ARAPONGA NA ÁREA Já viram gravador de áudio disfarçado de pen-drive? Pois na UTGCA
tinha supervisor espionando a turma dessa forma. O supervisor tomou gancho, mas pelo
jeito as escutas serviram de subsídio para a gerência tentar impor alterações da tabela de
turno.

GOTA D’ÁGUA A TQM passou dos limites. Deixou vencer os Periódicos da rapaziada e depois
obrigou que fizessem em pleno Sábado, sem pagar hora extra e colocando em banco de horas.
Pra piorar, assediaram a moçada, dizendo que quem não fosse seria impedido de entrar ao Terminal. Será que esta contratada, que pertence a seis ex-petroleiros, age assim porque os donos
quando estão na área falam que conhecem tais e tais Diretores da Transpetro? Tô de olho.

CALENDÁRIO DA CIPA Que uma ou outra reunião de CIPA das plataformas se modifiquem
eventualmente por conta de problemas no embarque/desembarque até que se entende. Agora alterar data da CIPA de uma unidade em terra sem motivo aparente e sem avisar DRT,
sindicato, e por vezes nem o vice-presidente é demais. Que os companheiros da próxima
gestão tomem ciência e fiquem de olho vivo pra evitarmos esses desvios.

TEBAR
SACO VAZIO NÃO PARA EM PÉ A empresa ESSENCES só pode estar de sacanagem. Não dá
pro peão trabalhar oito horas sem comer e, quando exige uma brecha para lanche, ouvir da
empresa um sonoro “se vira”.

INTERINO DE GERENTE
Foi comunicado em DDSMS geral que agora vão alterar o horário do ADM de 08h às 17h para
07h30 às 16h30. Será que nem Gerente Interino conhece o ACT da categoria? Abre o olho
puxa-saco do ARPÃO, Petrolino tá de olho!
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MOVIMENTO PETROLEIRO

IV Congresso da FNP acontece em São José
dos Campos entre os dias 27 e 29 de julho
Acontece em São José dos Campos, entre os dias 27 e 29 de julho, o
IV Congresso da Federação Nacional
dos Petroleiros (FNP).
As discussões, que irão preparar a
categoria para os embates da campanha salarial deste ano, irão reunir os
trabalhadores dos quatro sindicatos
da federação (Alagoas/Sergipe, Litoral
Paulista, Pará/Amazonas/Maranhão/
Amapá e São José dos Campos), Sindipetro-RJ e Oposições.
Além disso, como já é tradição,
também participarão do congresso as
demais entidades co-irmãs (AEPET,
Fenasp, Ambep, Conselheiros Eleitos
da Petros, dentre outros).
No total, serão aproximadamente 100 delegados, representando as
bases de cada sindicato e oposições,
além de cinco observadores por sin-

dicato. A intenção, além de debater a
atual conjuntura econômica e política
do movimento sindical brasileiro e
petroleiro, é construir coletivamente a
pauta reivindicatória da categoria para
o ACT 2012. Neste sentido, os sindicatos convocam a categoria a enviar,

por meio eletrônico ou diretamente
com os diretores de cada entidade,
propostas e sugestões. No Litoral
Paulista, os delegados e observadores
serão eleitos em assembleia. A data
ainda será definida e posteriormente
divulgada em nossos boletins.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Sindicato convoca petroleiros a entrar com ações judiciais
A luta pelo direito à Aposentadoria Especial para petroleiros expostos a agentes nocivos ganha corpo
na base do Litoral Paulista. O Departamento Jurídico do Sindipetro-LP
está entrando com ações judiciais,
inicialmente com os petroleiros das
plataformas de Merluza e Alemoa,
para forçar a Petrobrás a fornecer
o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) corretamente, com todos
os dados administrativos, registros
ambientais, resultados de monitoração biológica e, em especial, a descrição da condição de exposição a
agentes prejudiciais à saúde.
O exemplo mais conhecido e discutido pela categoria é o caso do
benzeno, substância altamente cancerígena. Enquanto a Petrobrás insiste na versão de que o contato com
o benzeno é quantitativo, ou seja, que
há limite seguro de exposição, e afirma que cumpre o Acordo Nacional do
Benzeno, vemos na prática a quanti-

dade de irregularidades que a companhia comete. Se houvesse limite
de tolerância, algo refutado inclusive
pela legislação, não haveria casos
de petroleiros de áreas operacionais
onde há presença de benzeno ficando
com a saúde debilitada após serem
contaminados.
Mesmo assim, a empresa se recusa a preencher o PPP dos trabalhadores corretamente, contabilizando
a “economia” (omissão de dados)
como lucro. Este tipo de manobra
demonstra claramente o descaso da
Petrobrás com a saúde de seus próprios empregados.
Neste sentido, a iniciativa do
Sindipetro-LP ganha fundamental
importância. Por isso, fazemos um
chamado aos petroleiros de todas
as unidades que possam ter direito à aposentadoria especial: façam
parte das ações judiciais. E para que
essas ações tenha ainda mais chances de êxito, é importante que sejam

feitas por setor, para que o processo
se aproxime ao máximo do local de
trabalho. Ações setoriais têm mais
chance de, junto à Justiça, comprovar o direito à aposentadoria especial, uma vez que a argumentação
jurídica será baseada na realidade
do dia-a-dia.
Os documentos que podem servir,
e já usados por alguns petroleiros de
Alemoa e Merluza, são: PPRA, LTCAT, ASO, além de fotos do local de
trabalho que comprovem a exposição
aos agentes nocivos. A indústria do
petróleo mata e contamina. É um absurdo os petroleiros que estão expostos a agentes químicos, responsáveis
por abastecer o Brasil, não terem direito à Aposentadoria Especial.
Outras informações podem ser
solicitadas diretamente ao Departamento Jurídico por meio do telefone
3221-2336, ramais 218 ou 217, ou
através do e-mail jurídico@sindipetrosantos.com.br.

EM INFORME SOBRE GD,
EMPRESA NÃO RESPONDE
PRINCIPAL QUESTÃO:
QUANDO SEREMOS
VALORIZADOS?
No último dia 25 de junho, a Petrobrás divulgou notícia sobre o plano de negócios e gestão da empresa
até 2016, com gráficos, declarações
em aspas e uma série de orientações
sobre as metas individuais de cada
empregado. Entretanto, a principal
questão que os petroleiros querem
saber (não respondida) é simples:
o bolo será dividido igualmente ou
continuaremos com as migalhas?
Conforme o boletim, (edição nº
52_clique aqui e leia), a presidente
Graça Foster definiu que os petroleiros devem ter suas metas individuais do Gerenciamento de Desempenho (GD) alinhados ao plano
de negócios e de gestão. Mesmo
cumprindo metas dos GD, os petroleiros não são retribuídos à altura.
As atuais negociações da PLR são
um exemplo da falta de valorização
da categoria, que em vez de receber
aumento real no salário básico, é
iludida com abonos, gratificações
e remunerações variáveis, que não
contam para aposentadoria.
O GD já é uma ferramenta que
causa um terrorismo de gestão porque pressiona os petroleiros a atingirem metas e índices de produtividade baseado na filosofia do “custe
o que custar”. Além disso, é sabido
que, na maioria das vezes, somente
os apadrinhados dos gerentes possuem boas avaliações no GD e, com
isso, recebem promoções. Não seria nenhuma surpresa recebermos a
notícia de que, daqui a pouco, vão
querer alinhar o valor da PLR aos
índices de resultados individuais
nos GDs.
O que os petroleiros precisam é
de práticas de gestão transparentes,
justas e que valorizem a categoria,
principalmente no quesito remuneração e participação nos lucros.
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N OV O ATAQ UE!

PETROBRÁS e FUP reabrem repactuação
Na última quarta-feira (27), o Conselho Deliberativo da Petros aprovou,
em reunião, a reabertura da repactuação do Plano Petros. A medida
autoriza a diretoria da fundação a
investir na implementação do processo, fazendo com que petroleiros
não repactuados possam optar pela
medida. O próximo passo da Petros,
agora, será preparar o “cronograma
da campanha e definir o novo prazo
de adesão à repactuação”. Ou seja,
será aberta mais uma ofensiva contra a categoria. Mais uma vez, com a
ajuda generosa da FUP.
Ao alterar o contrato original para
“contribuição definida”, o participante elimina as vantagens garantidas
pelo Artigo 41, como a cobertura da
Petros para reduções no benefício do
INSS. Na primeira campanha, o participante disposto a repactuar recebia
em troca uma indenização de R$ 15
mil. O pacto também elimina a obrigatoriedade de assegurar ao participante 90% do seu salário da ativa.
Ou seja: ao se repactuar, os novos
trabalhadores da empresa não têm
garantia alguma de que se aposentarão com a média correspondente
aos seus últimos salários, já que o
sistema da repactuação prevê que o
aposentado tenha direito ao benefício correspondente ao que contribuiu
durante a vida ativa.
Ao apresentar a proposta de repactuação, o objetivo da Petrobrás
era zerar as dívidas atuariais da Petros em 20 anos, extinguindo, assim,
todas as ações na Justiça contra a
fundação. Curiosamente, em 2002, a

Petros comemorou, em seu informativo, o fim de uma dívida antiga da
Petrobrás referente aos aportes que
deveriam ter sido feitos em 1970,
quando a Petros foi criada. Na época,
a Petrobrás precisava depositar contribuições de empregados anteriores
a 1970 para garantir suas aposentadorias integrais. O então presidente
da Petros, Carlos Flory, chegou a
afirmar ao assinar o acordo que “a
quitação da dívida é uma garantia a
mais aos participantes, assegurando
a saúde financeira da Petros, que aumenta o seu patrimônio em 46%”.
Embora a dívida dos pré-70 tenha
sido sanada, a companhia ainda está
em débito com a Petros. E a estratégia
da Petrobrás, para variar, é usar todo
o seu poder e implantar medidas que
visam retirar direitos dos trabalhadores. É justamente por causa deste
caráter prejudicial e indenizatório que
a luta contra a repactuação é uma das
principais bandeiras da FNP.
A primeira alteração de contrato,
que deveria ter sido implantada com
a adesão de 95% dos participantes,
foi imposta mesmo com um número
de inscrições abaixo do esperado. A
segunda campanha de repactuação
seguiu a mesma linha, só que com
uma estimativa menor: decidiu-se
que a medida só seria acatada com
75% de adesão. Mesmo sem atingir
a expectativa, a companhia passou
por cima da vontade da categoria e
seguiu em frente, impondo seus próprios interesses.
Se a repactuação é tão boa como
se afirma, fica uma pergunta: por que

a Petrobrás pagou, a título de indenização, um bônus de R$ 15 mil? A resposta é clara: a repactuação é nociva
e só serve para eliminar os direitos
da categoria adquiridos em mais de
três décadas de luta, como a vinculação do benefício dos aposentados
aos salários do pessoal da ativa, a
assistência médica e o compromisso da patrocinadora sobre eventuais déficits do fundo. Neste sentido,
a repactuação nada mais é que uma
transferência do risco de déficit, que
é responsabilidade da Petrobrás, para
os participantes que repactuarem.
Para piorar, a repactuação acarreta a desunião da categoria, criando
grupos de interesses diversos. A traição da FUP não é grande só pelo fato
de ela participar efetivamente de uma
retirada de direitos, mas também porque é protagonista de mais uma medida da empresa que visa fragmentar
a categoria, dividindo os petroleiros
entre aposentados e ativos. Se a FUP,
ao invés de defender a repactuação,
apoiasse aumento real no salário básico e o fim das remunerações variáveis, o petroleiro, seja da ativa ou
aposentado, estaria sendo bem mais
valorizado, com salários condizentes
com o tamanho da empresa.
A Federação Nacional dos Petroleiros, em conjunto com as demais entidades (AEPET, AMBEP, FENASP), irá
novamente combater mais uma tentativa de penalizar os trabalhadores.
A expectativa é de que, a exemplo do
que ocorreu na campanha pelo BPO,
mais uma vez a tríade Petrobrás/Petros/FUP seja um novo fiasco.

Festas de posse celebram nova gestão do Sindipetro-LP
Para comemorar a posse da nova
gestão, os associados se reuniram na
sede e na subsede do Sindicato, seguindo a tradição. Em Santos, a comemoração ocorreu no dia 15/06 na sede do
Sidipetro-LP e reuniu cerca de 400 associados. Já em São Sebastião, a festa
aconteceu no dia 30/06, no Porto Grande Hotel.

FATOR PREVIDÊNCIARIO

GOVERNO articula
novas mudanças para
aumentar tempo de
contribuição
Após privatizar os principais aeroportos do país, já indicar a concessão
dos portos e privatizar a Previdência
pública dos servidores, o Governo
Dilma agora pretende atacar todos
os aposentados e pensionistas brasileiros.
Na contramão do que defende os
movimentos sociais e sindicais do
País (o fim do favor previdenciário),
o Governo já tem declarado à mídia
que o “nosso modelo de pensões é
o mais benevolente do mundo”. Tal
discurso, que faz parte da velha falácia do déficit da Previdência, prepara
o terreno para mais um ataque contra os trabalhadores. A intenção do
Governo é definir uma “uma idade
mínima “maior” para a aposentadoria, levando em conta o aumento na
expectativa de vida dos brasileiros”.
Representantes do governo Dilma,
como Guido Mantega, já deixaram
bem claro a quem serve essas mudanças. Segundo ele, tais mudanças
seriam um “bom sinal ao mercado
diante da crise internacional”.
Para piorar, na atual conjuntura,
diferentemente de Collor e FHC, que
enfrentaram uma dura resistência
dos trabalhadores, o governo Dilma
tem a seu favor a colaboração velada
das centrais governistas (CUT, Força
Sindical, CTB, dentre outras).
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