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Companheiros (as), fi-
cou muito claro na mesa de
negociação que se a cate-
goria petroleira não se or-
ganizar, lutar e resistir ao
que foi apresentado pela
Petrobrás não haverá avan-
ço nenhum na proposta de
Acordo Coletivo 2010. Sem
mobilização, não chegare-
mos nem perto dos índices
e pontos reivindicados.

Assim, a Federação
Nacional dos Petroleiros
(FNP) apresenta uma pro-
posta de movimento
paredista por tempo
indeterminado no dia 14 de
setembro e convidamos to-
dos os companheiros para
participar da assembleia dia
3, sexta-feira, para delibe-
rarmos os rumos da nossa
Campanha Salarial.

A multinacional não
oferece nada
de aumento
real. Ela pro-
põe apenas
2% sobre a
RMNR. Vale
lembrar os
companhei-
ros de que a

remuneração variável não
ajuda a compor nada na
aposentadoria de cada tra-
balhador porque não faz
parte do salário.

A empresa só vai se
mexer e apresentar propos-
ta de aumento real (até ago-
ra não apresentou nenhuma)
quando sentir a mobilização
dos trabalhadores nas
assembleias e demais atos
da categoria.

O que cada petroleiro

deste país exige é aumento
real e incorporação das re-
munerações variáveis ao
salário. Salário indireto é
uma forma da empresa ex-
plorar a categoria na busca
cada vez mais massacrante
do CUSTO ZERO.

A empresa quer só lu-
crar! Para os trabalhadores,
só migalhas da indústria do
petróleo.

Vamos participar da
assembleia, companheiros,
e deliberar todos juntos os
caminhos daqui pra frente!
Essa luta é de todos nós e
depende da união dos tra-
balhadores e trabalhadoras
da companhia. Vamos arre-
gaçar as mangas e lutar!

Lutar para avançar!
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Dia 3 de setembro, todos
à assembleia da

Campanha Salarial 2010

É preciso lutar!
Vamos juntos vencer!


