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

As reuniões com a
Petrobras deixou muitos pon-
tos em aberto. Muitas pergun-
tas feitas na mesa de negoci-
ação estão sem resposta até
agora.
• Há mais ou menos 18
anos, um representante da
Petros veio até a Revap falar
sobre o nosso fundo de previ-
dência privada, o famoso fun-
do de pensão. O representan-
te afirmou que a Petros era
obrigada a investir em moe-
da podre do governo.

Perguntamos ao geren-
te executivo da Petrobras e
diretor da Petros (conselhei-
ro indicado), quais os tipos de
investimentos feitos pela
Petros atualmente. Não hou-
ve resposta.

A gestão da Petros sem-
pre foi da
Petrobras. O fun-
do tem proble-
mas de caixa, se-
gundo o gerente
de RH
Corporativo.

• Perguntamos por que
não primeirizar os
terceirizados que executam
trabalhos dentro da empresa
há mais de 20 anos. Isso in-
cluiria grande parte dos mais
de 200 mil trabalhadores

terceirizados
hoje.

A
primeirização
daria mais
fôlego eco-
nomicamen-
te tanto à
Petros quan-
to à AMS,
que a empresa afirma ter um
déficit de 12 bilhões.

Mantendo a
terceirização, não entra di-
nheiro para a Petros e a AMS,
mas o dinheiro sai do caixa da
Petrobras para pagar passi-
vos trabalhistas, calotes dei-
xados por vários empreitei-
ros. O valor desses passivos
em 2006 foi de R$1,7 bilhões;
já em 2007, o valor subiu para
R$ 2,7 bilhões. Esse montan-

te é o que se conse-
guiu cobrar da
Petrobras na justiça,
pois ela é co-res-
ponsável pelo calote.
Agora imaginem o
que os trabalhado-

res não conseguiram cobrar
judicialmente e perderam.

• Cada campanha trás a
retirada de diretos.
1. Na campanha do
PCAC, que trouxe alguma
vantagem, principalmente,

para os novos com reajustes
médios de 40% no básico,
mas com várias lacunas, rei-
vindicado por vários compa-
nheiros do Sistema Petrobras
até hoje. Veio a RMNR que va-
riou de 2% a 34%, já demons-
trado em boletim anterior.
2. Na campanha da PLR
2007, que se negociava o que
já nos era devido, a empresa
empurrava a PLR Futura, que
hoje afirma já estar sendo ne-
gociada. Atenção: a base de
São José dos Campos não
votou o item PLR Futura, e
sim o teor da minuta apresen-
tada e conforme o teor do do-
cumento já assinado por ou-
tros sindicatos.
3. Os novos empregados,
admitidos entre 2003 e 2006,
foram impedidos pela
Petrobras de aderir ao Plano
Petros BD, sendo que oficial-
mente o BD só foi fechado em
2006. Em 2007, a empresa
condicionou os novos a entra-
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rem no Petros CD sob pena
de perder o fundo de reserva,
relativo aos recolhimentos fei-
tos pela empresa entre 2003
a 2006. Se o BD der déficit a
responsabilidade é da patro-
cinadora. Se o CD der déficit
o mantenedor beneficiário
paga a conta.

Deixamos a pergunta
em aberto. Petrobras, onde
está sendo investido o dinhei-
ro do nosso fundo de pensão
Petros? Sugerimos que os
companheiros acompanhem
o saldo da sua conta, pedin-
do periodicamente o extrato,
principalmente do Plano CD.
4. Na quarta proposta
divulgada a todos os trabalha-
dores, mas não apresentada
oficialmente para a FNP, a
Petrobras veio com o discur-
so de que há déficit na AMS e
que reajustaria a tabela do
Grande Risco da AMS em
6,17% com a condição de dis-
cutir o custeio da AMS e ques-
tões estruturais do benefício.
Isso com o propósito de mu-
dar de 75% X 25% para 70%
X 30%, 70% pago pela em-
presa e 30% pago pelo em-
pregado.

Duas categorias impor-
tantíssimas no nosso país que
eram respeitadas e tiveram
remunerações dignas por
muito tempo, os ferroviários e
os professores, hoje recebem
salários vergonhosos. Ser fer-
roviário ou professor era mo-
tivo de orgulho, hoje a catego-
ria dos ferroviários está qua-

se extinta e os professores
não recebem o que merecem
como pagamento pela Edu-
cação do nosso povo.

• Como ficarão os pe-
troleiros?

Segundo levantamento
do DIEESE, só de 1996 a
2006, nós perdemos 16,5 sa-
lários. O dado leva em conta
a comparação entre os índi-
ces de reajuste que tivemos
ao ICV-Dieese.

Em 2008, a empresa
apresentou como reajuste o
IPCA (6,17%), enquanto o
INPC é de 7,16% e o ICV,
6,81%. O reajuste referente à
RMNR será diferenciado, já
que existem 26 tabelas dife-
rentes de RMNR no Sistema
Petrobras. Esse reajuste não
corrige o anuênio e não vale
para a aposentadoria.

Não devemos esquecer:
os metalúrgicos de SJC, Li-
meira, Campinas e Santos ti-
veram reajustes referente ao
mesmo período que o nosso
de 11% a 14,57%.

O reajuste da Petrobras
é um dos piores de todas as
categorias com data-base no
mesmo período, mas o seu
lucro acumulado até o tercei-
ro trimestre é R$26 bilhões.

Nós da FNP defende-
mos vários pontos importan-
tes para a nossa categoria.

O que defendemos:
- Aumento único e na tabela
salarial dos Salários Bases

- Ganho real de 5%
- Ganho de produtividade com
base no valor agregado da
Petrobras
- Gatilho salarial para garantir
a reposição da inflação a par-
tir de 2%
- Recuperação das perdas
salariais, desde 1996, pelo
ICV do Diesse
- Inclusão de pai e mãe na
AMS
- Auxílio Ensino Superior
- Licença-maternidade de 180
dias
- Periculosidade para valer
- Auxílio Amazônia
- Revisão do PCAC
- Fim da prática de remune-
ração variável
- Acordo único para todo o
Sistema Petrobras

Estes são alguns pontos

de luta da categoria e da

FNP. Vale ressaltar ainda que

a empresa se recusou a ne-

gociar as cláusulas sociais no

ACT 2008/2009, até mesmo

as que deveriam ter sido re-

solvidas nas comissões e não

avançaram quase nada.


