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O enxofre recebido,
hoje, na transferência e
estocagem, vai por desnível e
carregado na forma líquida
em carretas tanques ou na for-
ma granulada em carretas-
caçambas com a ajuda de
máquina pá-carregadeiras.

Com a entrada de ope-
ração da U-672, o enxofre
será processado e carregado
em forma de pastilha.

Sendo, portanto, uma

unidade, não caberá a TE
operá-la, pois este setor cui-
da apenas de transferência e
estocagem.

Sendo Unidade e ha-
vendo processamento do en-
xofre, cabe aos operadores
de processamento operá-las.

Em reunião com o dire-
tor de Abastecimento Paulo
Roberto, um conflito de infor-
mações que pairava no ar foi
sanado. Foi confirmado que

operação na Petrobrás é ser-
viço de empregados próprios.

Entendemos que a lei
não permite terceirizar ativida-
des fins e ainda somos con-
trários terceirizar as ativida-
des meio.

Portanto, somo a favor
da total primeirização e con-
tra a precarização de direitos,
tantos dos trabalhadores
primeirizados quanto
terceirizados.

PLR 2009

U-672 Nova Unidade de Enxofre
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Companheiros, o movi-
mento sindical petroleiro de
luta sempre reivindicou o limi-
te máximo que a lei impõe
para a PLR dos trabalhado-
res. A lei estabelece como
teto 25% do que é repassado
aos acionistas. É por isso que
a Federação Nacional dos
Petroleiros indica a rejeição
da 2º proposta da PLR 2009.

A 1º proposta foi rejeita-
da. Essa 2º oferta da
Petrobrás mais a parte fixa de
R$ 2.500,00 chega a casa
dos 19%, mesmo a Petrobrás
tendo lucrado 12% a menos
em 2009 com relação a 2008
e admitido em torno de 1.300
trabalhadores. Esses 19% di-
vididos em partes iguais da-
ria cerca de R$ 22 mil para

cada empregado.
A assembleia geral ordi-

nária determinou, em abril, a
distribuição de dividendos no
valor de R$ 8,335 bilhões aos
acionistas. Na mesma reu-
nião, o presidente e os geren-
tes da multinacional ganharam
um aumento generoso em tor-
no de 16% no salário.

Esperamos que no
Acordo Coletivo de Trabalho
o nosso salário também tenha
esse aumento. A nossa luta
será sempre pelos 25% do
que é repassado aos acionis-
tas, mas vamos incluir na pau-
ta de ACT o valor mínimo de
19% e igual para todos.

Já tivemos uma con-
quista que foi a compreensão
e a luta dos trabalhadores

para alcançarmos a bandeira
histórica, que é os 25%.

Nós poderíamos avan-
çar ainda mais se todo o mo-
vimento sindical puxasse para
o mesmo lado, coisa que hoje
não acontece por causa da in-
dicação dos governistas de
aceitação.

O valor de mercado da
Petrobrás cresceu 14,5 vezes
nos últimos 10 anos. Hoje, a
Petrobrás é a 4º maior com-
panhia de energia do mundo
e a 3º maior empresa das
Américas.

Por isso, não é certo
aceitarmos menos do que a
lei permite e ainda muito me-
nos do que merecemos na
construção do patrimônio da
empresa.


