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FNP

Após a negociação de
PLR, o próximo passo da ca-
tegoria é a data-base. O
caminho agora é organizar a
luta para conquistar aumento
real e melhores condições de
trabalho.

No entanto, nós lamen-
tamos a forma com que a
empresa encerrou a negoci-
ação da PLR, com pressão,
mentiras e conchavos com a
FUP. Nós lutamos pelo respei-
to às decisões dos trabalha-
dores em assembléias. Disto
não abrimos mão.

E ainda existe uma lacu-
na com relação à PLR Futu-

PLR FUTURA/CAMPANHA DE DATA-BASE
ra. Por isso, foi encaminhado
para os trabalhadores infor-
mações sobre o processo de
PLR da COPEL (Companhia
de energia elétrica do
Paraná), no qual 30% do mon-
tante, conforme o processo, é
destinado  igual para todos e,
70% conforme tabela salarial,
por isso nos serve como refe-
rência e embasamento nas
decisões para podermos plei-
tear uma PLR mais justa.
Com fundamento no proces-
so de PLR da COPEL, os ju-
rídicos que assessoram a
FNP estão analisando a pos-
sibilidade de ingressar com

ação que resgate direitos dos
petroleiros.

Vale ressaltar que a em-
presa informou que vai iniciar
as negociações sobre a PLR
futura este mês. Foram as
questões envolvendo a PLR
futura que tumultuaram a as-
sinatura do acordo atual.

RRRRReeeeepactuaçãopactuaçãopactuaçãopactuaçãopactuação se se se se segue sob júdicegue sob júdicegue sob júdicegue sob júdicegue sob júdice

Decisão recente da Vara Cível do Rio de Janeiro obriga a
Petrobras a aportar os recursos devidos à Petros, ainda que de
forma parcial e de liquidação duvidosa. O mérito da questão
ainda não foi julgado e até agora a Justiça não deliberou homo-
logação, ao contrário do que diz a FUP.

É importante lembrar que a FUP direcionou trabalhado-
res a perdoarem o calote da empresa e a repactuarem, apesar
do prejuízo próprio e de suas famílias. A FUP ainda defende a
homologação da repactuação ilegal e imoral, já que todo acor-
do deve favorecer e não prejudicar o trabalhador.

A petição inicial contra a Petrobras pede o ressarcimento
de todo o prejuízo causado a Petros. As entidades que não ade-
riram à chamada “transação” ingressaram no último dia 2 com
“embargos de declaração” sobre a decisão do juiz da 18a Vara
Cível (RJ).

O objetivo é eliminar contradições existentes na senten-
ça e são várias. Sobre estes embargos, haverá uma nova deci-
são do juiz para esclarecer omissões, contradições e obscuri-
dades. Não se trata, portanto, de um “rejulgamento”, mas da
tentativa de eliminar contradições da sentença.

A FNP protocolou no dia 4
deste mês a pauta histórica da
nossa categoria com as reivindi-
cações para o próximo Acordo
Coletivo, quando foi solicitado
reuniões para os dias 16 e 17 de
setembro.

No dia 11/9, foi enviado o
DS-127/2008 ao RH-Corporativo
cobrando data da reunião, pois
ainda não havia respondido.

Às 19h12 do mesmo dia, o
RH-Corporativo enviou o ofício
50.198/08, marcando reunião
para o dia 18/9.

Para todos os efeitos, o
ACT 2007/2008 foi estendido até
30 de setembro.

VEM AÍ A CAMPANHA
DO ACT 2008/2009
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A camada pré-sal e o olho gordo
O governo tem exaltado

as novas reservas de petróleo.
Além de termos que saber mais
do assunto, devemos conhecer
os custos operacionais e o des-
tino que será dado aos lucros.

O Sindipetro/SJC vai fa-
zer matérias sobre as descober-
tas do pré-sal, coletar todo o
material disponível na imprensa
e vai entrar em contato com es-
pecialistas para promover pa-
lestras, debates e informar to-
dos os trabalhadores e a comu-
nidade sobre o assunto.

Quando FHC abriu o ca-
pital da Petrobras, tornando-a
multinacional, colocou 33,34%
das ações da empresa na bol-
sa de Nova York, ou seja, abriu
as portas para os investidores
meterem as mãos no petróleo

brasileiro.

Conforme coluna do eco-
nomista Celso Ming no Estado
de São Paulo de       15/08/08,
hoje, o governo detém 55% das
ações ordinárias, com direito a
voto, mas quase 68% do
patrimônio da Petrobras está
nas mãos dos investidores, a
imensa maioria na mão de in-
vestidores estrangeiros.

Sobre às novas reservas,
Lula chegou a falar em criar uma
nova estatal. Essa seria uma
boa opção. Porém, não pode-
mos esquecer que o petróleo é
uma riqueza tão importante que
o governo e os investidores que-
rem tirar proveito dele. Será que
o interesse do governo é rever-
ter os benefícios do petróleo
para o povo?

A muito tempo estamos
fazendo campanhas contra os
leilões de petróleo, mas a ex-Mi-
nistra de Energia, não trata o pe-
tróleo como energia estratégica,
e sim como uma mercadoria

qualquer (commodities). O
fato é que os leilões ocor-

reram e o patrimônio
do povo escorreu
pelas mãos. Coloca-

ram em primeiro pla-

no o ataque à previdência priva-
da dos petroleiros, a entrega de
direitos por meio de novo con-
trato para o fundo de pensão, “a
repactuação”.

Quando se trata de petró-
leo, os governos normalmente
estão a serviço do mercado,
isso por causa dos interesses
particulares de governistas de
plantão.

As ações para tirar provei-
to político do pré-sal começa-
ram. Na semana passada, Lula
botou a mão no petróleo e inau-
gurou a exploração de nova re-
serva. Não faltou discurso e po-
ses ensaiadas.

Temos que ficar de olho.
Não podemos deixar que acon-
teça o mesmo que ocorreu com
a continuidade dos leilões. O
patrimônio petrolífero do povo
diminuiu no governo anterior e
vem sendo reduzido também no
atual. É só ver os resultados.

Não devemos cair nos dis-
cursos. Devemos pressionar os
governantes e toda a socieda-
de civil, pois os investidores es-
tão de olho grande nas nossas
novas reservas.

Informe
O departamento jurídico

do Sindipetro/SJC está de plan-
tão todas as sextas-feiras, das
15h às 17h. Não é necessário
agendar horário.

Nota de falecimento:
Faleceu na última sexta-feira o
aposentado Benedito Gonçal-
ves dos Santos, de 75 anos.

Informe
O Sindipetro/SJC orienta os
companheiros e companhei-
ras da categoria aposentados
que não façam empréstimo
consignado ou qualquer outro
que venha a comprometer o
valor recebido do INSS. Se o
valor do empréstimo ultrapas-
sar um determinado limite que

varia de aposentado para
aposentado, pode haver per-
da da AMS.

Nota sobre o P ASA:
O trabalhador que for fa-

zer o exame anual para ser
pago pelo PASA deve colocar
sob o número principal da
Guia a palavra “PASA”.


