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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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FNP

Por que pior, se falam agora
em 2,5 % de aumento real e

não mais 1,5 %?

Em nova rodada de nego-
ciação do ACT 2008/2009, no
dia 9 de outubro, a Petrobras co-
locou na mesa uma proposta
ainda pior do que a primeira. É
a política de redução de benefí-
cios mais uma vez prevalecen-
do. Nós acabamos de ver isso
com a desenrolar das negocia-
ções de PLR. Para os acionis-
tas, tudo. Para os trabalhadores,
o mínimo.

Nós, o Sindipetro/SJC e a
FNP, questionamos vários pon-
tos e cobramos seriedade nas
negociações para que a empre-
sa apresente uma proposta sé-
ria que não fira direitos e resol-
va os problemas dos trabalha-
dores, como aumento real, re-
composição de perdas, sem le-
sar ou descumprir contratos de
trabalho.

Remuneração
dos aposentados
A categoria petroleira é

composta de trabalhadores ati-
vos e aposentados. Isto é
contratual. E a proposta da
Petrobras atinge a remuneração
dos aposentados. Quando éra-
mos contratados se determina-
va que ao aposentarmos iría-
mos receber como se estivés-

Petrobras apresenta nova proposta de

ACT 2008/2009 pior que a anterior

semos na ativa.
Foi isso o que ficou acertado
quando criaram a Previdência
Privada – Fundo de Pensão
Petros. O plano acabou retiran-
do direitos, pois antes a
Petrobras era responsável pela
contribuição total da previdência
privada dos empregados.

Quando o Fundo de Pen-
são foi criado os trabalhadores
perderam um pouco de seus
vencimentos, pois passaram a
contribuir com uma parte. A
quantia foi aumentando com o
tempo.

Vencimento versus
despesas

A proposta aumenta o
custo da A M S em 8,82%, mais
que o reajuste dos aposentados.
Podemos verificar que a mano-
bra da empresa ao aprovar o
novo PCAC, em que congela a

tabela para os aposentados, é
uma maneira de enganá-los e
reduzir mais os seus vencimen-
tos, aumentando o prejuízo e di-
minuindo seus ganhos.
A empresa diz prezar pelo res-
peito aos contratos e desrespei-
ta justamente os referentes
àqueles que a tornaram grande.
Os aposentados recebem um
reajuste menor e ao mesmo
tempo têm suas despesas au-
mentadas justamente no plano
de saúde, plano que é garanti-
do no contrato de trabalho. Vale
lembrar que a Petrobras só fal-
tou jurar que os aposentados
não iriam perder o plano de saú-
de se REPACTUASSEM. Mas e
pagar mais caro com menos
vencimentos?
Se depender das diferenças
entre reajuste e custeio, a Em-
presa vai nos mandar para o
SUS (Sistema Único de Saúde).


