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Chegou a hora: todos à luta
na Campanha Salarial 2010

A nossa data-base é 1º
de setembro. Temos que ini-
ciar as mobilizações pela pau-
ta do 4º Congresso da FNP,
que inclui a pauta histórica
mais as demandas atuais. To-
dos os companheiros devem
participar das assembleias,
conhecer e defender a nossa
pauta, que pode ser lida no
site www.sindipetrosjc.org.br.

Queremos aumento dig-
no, o fim da remuneração vari-
ável, a incorporação do VP-DL
1971/82, adicional noturno, de
poliduto, auxílio creche, auxílio
pré-escolar e educação, bolsa
auxílio educação médio e su-
perior, melhorias na AMS, re-
colhimentos necessários junto
ao INSS para a aposentado-
ria especial, combate à
terceirização, correção e inde-
nização da tabela de turno, li-
cença maternidade de 180
dias, melhores condições de
trabalho, PCAC único e fim
das punições. Esta é parte da
pauta protocolada pela Fede-
ração Nacional dos Petroleiros
junto ao RH Corporativo.

A FNP reivindica mesa
única de negociação com re-
presentação da FNP, de todos
os Sindipetros e da
FENASPE (Federação Naci-
onal dos Aposentados do Sis-

tema Petrobrás). A FNP luta
por Acordo Único para todos
os trabalhadores da ativa,
aposentados e pensionistas
do Sistema Petrobrás
(Petroquisa, REFAP,
TRANSPETRO, TBG,
TERMOELÉTRICAS, BR Dis-
tribuidora).

A nossa Campanha Sa-
larial ocorre justamente em um
momento em que a direção da
Petrobrás enche o bolso com
os lucros alcançados pelo tra-
balho de cada petroleiro des-
te país. Como se não bastas-
se a PLR diferenciada, ainda
houve erros no pagamento. Há
casos de companheiros que
receberam o valor da 1º pro-
posta, não o da 2º. Nós ques-
tionamos a empresa sobre
isso, mas o RH Corporativo
nem ao menos respondeu.

Para piorar essa afronta
aos petroleiros, a direção da
empresa continua enriquecen-
do a alta cúpula ao invés de va-
lorizar a categoria. As denún-
cias dizem que a empresa,
além da PLR, pagou um “PRÊ-
MIO”, aos supervisores, con-
sultores e gerentes que varia
de R$ 3 mil a R$ 5 mil (duas
vezes a gratificação de função
e pode chegar a até R$ 19 mil).

Esta é mais uma diferen-

ciação que a alta cúpula da
empresa criou. Para eles, PLR
e prêmio extra. Para os traba-
lhadores, só a PLR diferenci-
ada. Isso é muita exploração
e descaso com a categoria.

E tem mais: 2010 é ano
de eleição e a categoria sabe
muito bem que as refinarias e
empresas do sistema Petrobrás
estão sitiadas pelos capachos-
sanguessugas do governo.

É claro que essa inva-
são política do sistema
Petrobrás vai interferir na
Campanha Salarial. É do inte-
resse dessa corja encerrar as
mobilizações da categoria o
mais rápido possível para se
voltar para as eleições.

Por isso, temos que nos
organizar no local de trabalho
para enfrentar mais essa ten-
tativa da empresa de empur-
rar goela abaixo dos trabalha-
dores um acordo ruim para sair
logo pedindo voto para o par-
tido deles. Este é um momen-
to político e de luta muito im-
portante para todos nós, traba-
lhadores, do sistema
Petrobrás. Vamos nos unir,
participar das assembleias
setoriais e mobilizações para
enfrentar a direção da empre-
sa na mesa de negociação!
Vamos à luta, companheiros!
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O conflito entre emprega-
dos e empregador, isto é, o
conflito de classes é sempre
uma constante na relação de
trabalho. Nós sempre questio-
namos nas reuniões com a
empresa a política do RH, já
que no nosso entendimento
não existe uma política clara de
atuação por parte da empresa
por meio da supervisão. Em
decorrência, alguns
supervisores implementam e
praticam uma política de RH a
bel-prazer.

Uma certa vez, nós ouvi-
mos de um supervisor respei-
tado na empresa,  hoje apo-
sentado, que salário não traz
motivação e o questionamos
de pronto. Talvez o problema
maior nessa relação de traba-
lho não seja só a baixa remu-
neração dos trabalhadores,
que vem diminuindo ano após
ano, mas sim também a super-
visão questionável.

A empresa promove pes-
soas, muitas delas sem com-

Supervisão Questionável
petência, e exige em off que
todas não participem dos mo-
vimentos da categoria. É des-
sa incompetência gerencial
que surgem reclamações na
nossa entidade sindical.

Primeiramente, vamos
discutir as horas extras e, num
outro momento, a redução do
efetivo da manutenção do se-
tor de TE (Transferência e
Estocagem). Lá, segundo re-
latos, há dois pesos e duas
medidas.

Há supervisores que
gostam de trabalhar no descar-
te na ERG e óleo trazido de
outras refinarias, mas de forma
diferente dos outros emprega-
dos. Segundo o que nos foi in-
formado, tem supervisor que
faz horas extras como quer, sai
a hora que quer e fica bem
além do horário dos descartes.

Contudo, quando se tra-
ta dos demais trabalhadores,
como nos foi relatado, a forma
é diferenciada, chama-se táxi
às pressas e não se permite

que o subordinado nem tome
banho. Segundo foi informado,
isso também ocorre nas dobras
para treinamento de brigadas,
dupla função exercida pelos
empregados da Petrobrás.

A incompetência
gerencial traz descontentamen-
tos, pois, talvez, é isso que al-
guns supervisores queiram
para que as horas extras so-
brem todas para eles. Será que
se eles tivessem empresas a
administrariam dessa forma?
No nosso entendimento, se a
administrassem assim, com
certeza, iriam à falência.

Cabe ao RH orientar seus
supervisores, pois estas denún-
cias comprovam o que os diri-
gentes sindicais abordaram em
reuniões anteriores e, além dis-
so, incompetentes não devem
ficar em cargo de supervisão,
pois, além de reduzir o índice de
satisfação dos empregados,
aumentam o stress dos traba-
lhadores, aumentando a possi-
bilidade de acidentes.

Segurança, Meio Ambi-

ente e Saúde (SMS)

O Sindipetro/SJC encami-

nhou um DS (documento sindical

- 055/2010) em 22 de maio, ques-

tionando o RH local sobre algu-

mas denúncias dos trabalhadores

do setor SMS. As denúncias são

de que muitos trabalhadores não

participam do GD (gerenciamento

de desenvolvimento), ficando mui-

tos deles sem avanço de nível há

mais de quatro anos. O DS ques-

tionava também que muitos não

revezam no grupo de planejamen-

to de intervenção (GPI), o exces-

so de RAS sem o devido acom-

panhamento, o que coloca em ris-

co a segurança e o assédio quan-

to às demandas dos operadores,

colocando também a segurança

em segundo plano. Também há

falseamento de dados com rela-

ção aos acidentados, afetando

com certeza o INSS. Os empre-

gados que estudam são prejudica-

dos pela supervisão na avaliação e

promoção. Cobramos também a

questão do avanço de nível para

muitos trabalhadores que estão há

mais de quatro anos sem promo-

ção em outros setores.

Além dessas denúncias,

questionamos o RH local em ou-

tros pontos e, até o presente mo-

mento, não houve resposta. A de-

mora do RH local em responder

traz insatisfação aos trabalhadores.
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Na última reunião realiza-
da no Sindipetro/SJC dos apo-
sentados da base da Revap, os
companheiros aprovaram um
documento requerendo a redu-
ção gradual das contribuições
dos aposentados à Petros, até
que se consiga zerar essas
contribuições.

A posição dos aposenta-
dos está amparada no fato de
que a Petros é, hoje, uma enti-
dade de previdência privada
estabilizada economicamente.
O fundo de previdência com-
plementar da categoria está to-
talmente viabilizado e é capaz
de suportar a redução das con-
tribuições dos aposentados à
Petros, já que os companhei-
ros aposentados são discrimi-
nados e prejudicados pela po-
lítica salarial da Petrobrás.

O fundo apresenta diver-
sos superávits anuais (retorno
do volume financeiro investido)
com relação às metas atuariais
da Petros e também por causa
da tão propagada injeção vo-
lumosa de recursos realizada
pela Petrobrás devido a
repactuação.

A diretoria da Petros se
vangloria de seus resultados fi-
nanceiros, se gaba de realizar
uma grande e profícua gestão
da entidade conseguindo sem-
pre realizar lucros infinitamen-
te superiores à meta atuarial da
própria Petros. Por isso, é legí-
timo que os aposentados de-
fendam reduzir a contribuição
à Petros da mesma forma que
acontece com o INSS.

Os balancetes dos oito
últimos anos da Petros estão
no site da entidade e mostram
que é perfeitamente possível re-
duzir a contribuição dos apo-
sentados.

Em 2002, a rentabilida-
de da Petros foi 20,41%
quando sua meta atuarial era
18,72%. Já em 2003, a renta-
bilidade chegou aos 24,20%
enquanto a meta era de
16,60%. Em 2004, o resulta-
do foi ainda melhor. A renta-
bilidade foi de 20,39% en-
quanto a meta era de
13,84%. Em 2005, a meta
atuarial era de 12,35% e a
rentabilidade alcançou
20,06%. Um ano depois, a
rentabilidade atingiu 18,59%
enquanto a meta previa
9,24% (mais que o dobro da
meta) de retomo. Em 2007,
foi registrado o maior supe-
rávit destes últimos anos. A
rentabilidade atingiu 24,09%
enquanto a meta era de
10,57%. Em 2008, houve dé-
ficit, provavelmente por cau-
sa da grande crise econômi-
ca mundial. Em 2009, a ren-
tabilidade voltou a crescer.
Enquanto a meta era de
10,45%, a rentabilidade che-
gou a 18,74%, quase o do-
bro novamente.

A direção da Petros
apresenta os dados como con-
quista desta diretoria, mas não
cogita redistribuir esse superá-
vit fantástico entre os participan-
tes. Esta diretoria da Petros,
evidentemente atrelada à

Petrobrás, não defende os in-
teresses dos aposentados da
Petrobrás, mas sim os interes-
ses da própria Petrobrás e do
governo.

Prova disso é a aplicação
dos recursos da Petros na
construção da Usina
Hidroelétrica de Belo Monte, no
rio Xingu. Os conselheiros elei-
tos por nós não aprovaram
essa decisão, contudo, a pro-
posta foi aprovada pelo voto de
minerva do presidente do Con-
selho Deliberativo da Petros, in-
dicado pela Petrobrás, o sr.
Santarosa, ex-sindicalista que
mudou de lado e agora atua
contra os interesses da catego-
ria!

Estamos de olho! Temos
direito! E vamos lutar para
conquistá-los! Contamos com
o apoio de todas as bases de
petroleiros ligadas à Federa-
ção Nacional dos Petroleiros,
da AEPET, da AMBEP, assim
como contamos com todas as
bases de petroleiros espalha-
das pelo país, quer dos traba-
lhadores ativos (que um dia tam-
bém serão aposentados,) ou
aposentados e pensionistas!

Se o déficit da Petros foi
zerado com os aportes financei-
ros realizados pela Petrobrás na
repactuação e os superávits es-
tão aí pra todo mundo conferir,
está mais do que na hora de se
distribuir este superávit come-
çando por corrigir uma grande
injustiça que se pratica contra os
aposentados da Petrobrás!
Quem luta conquista!

Aposentados querem redução
de contribuição à Petros


