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

A negociação do ACT
2008/2009 esbarra na
intransigência da empresa.
Os sindicatos da Frente Na-
cional dos Petroleiros apre-
sentaram uma pauta histórica
com 181 itens, 49 a mais do
que o Acordo Coletivo anteri-
or. Boa parte dos itens a mais
já poderiam ter sido resolvi-
dos nas comissões
temáticas, mas a empresa
não encaminha nada.
A Petrobras não aceita discu-
tir as cláusulas sociais, nem
mesmo as que já deveriam ter
sido resolvidas nas comis-
sões.
As reuniões temáticas aca-
bam sendo quase todas
embromação. Tudo o que a
empresa diz que vai verificar,
analisar depois ou tratar nas
comissões pode esquecer.
Agora nós não podemos
abandonar esta bandeira!
É importante frisar que o au-
mento salarial é um dos itens
principais da campanha sala-
rial. Reajuste de RMNR não é
índice de aumento salarial. Os
petroleiros não podem se dei-
xar enganar por este ponto,
que faz muita diferença. Au-
mento de salário reflete no

Campanha do ACT 2008/2009

tempo de serviço e no
cálculo de
periculosidade, já au-
mento de RMNR não! Além
disso, o aumento da RMNR
não é considerado para se
estabelecer o valor das apo-
sentadorias.
E tem mais: o reajuste sobre
a AMS pode ter sido coloca-
do na mesa pela empresa
para desviar o foco de aten-
ção. O fato é que a Petrobras
oferece aumento diferencia-
do para o salário, 6,17%, para
a RMNR, 9,89%, e a AMS,
9,89%, em que o reajuste da
AMS é mais de 3% maior do
que o aumento salarial. O mí-
nimo que se poderia esperar,
se a proposta fosse séria, era
que o aumento da AMS fosse
equivalente ao de salário.
Na sua campanha de facilitar
o arrocho salarial dos petro-
leiros, a FUP considera que
se a empresa apenas recuar

do reajuste no Grande Risco
da AMS a proposta pode ser
aprovada.
Do jeito que está, a proposta
impõe ainda mais perdas aos
trabalhadores e abre caminho
para os ataques cada vez
mais pesados da empresa
sobre todos os itens da nos-
sa pauta, incluindo aumento
salarial e PLR.
Por tudo isso, a FNP indica a
rejeição da proposta. Contu-
do, é importante que todos os
companheiros tenham cons-
ciência do que está em jogo,
da pressão da empresa nos-
sos direitos e sobre a omis-
são da FUP. É importante re-
fletir que a aprovação ou re-
jeição da proposta afeta o
bolso e o futuro de cada em-
pregado e o de suas famílias.
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- Aprovamos, em assembléia, a

venda do ATS, congelando em

2003 o percentual que cada um

tinha na época. Venda opcional

(cada um podia vender ou não);

- Aprovado, em assembléia, ven-

da do extra-turno feriado, sobran-

do dois ou três feriados durante o

ano que ainda são pagos. O res-

tante, hoje se trabalha no feriado

e não recebe hora-extra (sem op-

ção de vender ou não);

- Aprovado, em assembléia, a as-

sinatura do acordo do PCAC, que

teve vantagens, mas também des-

vantagens motivando reclamação

até hoje. Por ter assinado o acor-

do, fica muito difícil recorrer à jus-

tiça e obter resultado positivo.

OBS.: Os companheiros da

base do litoral paulista rejeitaram,

em assembléia, a assinatura do ter-

mo aditivo de acordo, mas mes-

mo assim a Petrobras implantou o

PCAC na base do LP.

- Aprovado, em

assembléia, a

RMNR puxada

pelo PCAC no pacote em agosto

de 2007. Como foi aplicada essa

remuneração?

- Prédios administrativos da gran-

de São Paulo e Rio de Janeiro,

como por exemplo: EDISP,

EDISE, EDITA, receberam 34%

de RMNR em cima do salário bá-

sico. A refinaria RECAP recebeu

4% por ser área operacional, sen-

do que já recebia 30% de

periculosidade.

Região Norte e Nordeste:

Prédios administrativos receberam

32% e áreas operacionais 2% de

reajuste no salário básico.

REVAP (São José dos Campos),

REPLAN (Paulinea) e REFAP

(RS) receberam  3% no salário

básico, pois já recebíamos 30%

de periculosidade.

Vejamos:

Começamos a receber pa-

gamentos diferenciados, variando

de 2% a 34% só na RMNR assi-

nada em agosto de 2007. Os 30%

de periculosidade já eram pagos

nas áreas operacionais por traba-

lharmos em ambiente periculoso.

Agora em 2008, a empresa

vem com a

proposta de

9,89% de

reajuste da

R M N R .

Existem 26 tabelas diferentes no

Sistema Petrobras. Imaginem!

Cada vez mais teremos salários di-

ferenciados em toda a Petrobras.

Repactuação foi outra venda

Abriu-se mão dos artigos

41, 42 e 46 da Petros, entre ou-

tros, e, por conseqüência, do vín-

culo de reajuste salarial com a ati-

va. Mas foi voluntário. Quem não

quis repactuar não repactuou.

• A Periculosidade foi vendi-

da quando assinamos o termo

aditivo de acordo RMNR. Ao

concordarmos com 2%, 3% ou

4% de RMNR nas áreas

operacionais, onde se recebia

periculosidade de 30%, os prédi-

os administrativos receberam 32%,

33% ou 34%. Na prática, hoje não

temos diferenciação salarial de

pagamento de periculosidade! Se

tivéssemos periculosidade, estarí-

amos recebendo 30% menos de

RMNR!

Outra retirada de direito
A Petrobras unilateralmen-

te retirou o direito dos novos de

entrar no Plano Petros BD. Ofici-

almente, o BD só foi fechado em

2006. Portanto, os novos de 2003

a 2006 poderiam optar pelo BD

(Benefício Definido) ou pelo CD

(Contribuição Definida).

O que aprovamos na categoria

petroleira nos últimos anos


