
Queremos o
adiantamento

da PLR!
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O adiantamento da PLR

tem que ser em janeiro!

Petrobras atrasa

adiantamento da

PLR, mas aumenta

valor de repasse aos

acionistas

O adiantamento da PLR
dos trabalhadores é pago ha-
bitualmente em janeiro e ape-
sar do Acordo Coletivo de Tra-
balho 2009 estabelecer o pa-
gamento “a partir de” 10 de
janeiro, o entendimento dos
trabalhadores é de que o adi-
antamento seja efetuado pró-
ximo a este dia. A Petrobras
lesa os trabalhadores, que
contam com o adiantamento
da PLR como salário variável
para quitar as contas.

A empresa economizou
com as cestas de fim de ano,
com as festas de confraterni-
zação, demitiu terceirizados
no primeiro bloco, se nega a
pagar agora o adiantamento
da PLR 2008, mas mantém
as regalias da corte, como o
informativo em papel cuchê,
que é caríssimo e as agendas
para poucos.

A conjuntura econômica
da Petróleo Brasileiro é abso-
lutamente favorável, tendo em
vista o ano de 2008. Nada
explica o arrocho. Para o fu-
turo, a Petrobras conta com a
descoberta da reserva de
óleo cru no exato momento
em que as reservas mundiais
começam a decair, o gover-

no proclamou
a auto-sufici-
ência, a em-
presa bateu o
próprio recor-
de de lucro e,
apesar da cri-
se mundial,
continua cres-
cendo acentu-
adamente. Ou
seja, só mes-
mo a especu-
lação do setor
pode mudar o mar
de brigadeiro da empresa.

Além disso, a Petrobras
praticamente monopolizou os
recursos destinados pelo go-
verno até dezembro para in-
jetar crédito no sistema finan-
ceiro por conta da crise mun-
dial. Isso é reserva de crédi-
to com dinheiro público. Os
acionistas da empresa agra-
decem.

O repasse aos
acionistas

Independen-
te do arrocho sala-
rial dos trabalhado-
res e da remunera-
ção variável impos-
ta pela Petrobrás,

os acionistas da empresa es-
tão rindo à toa. A empresa co-
municou no dia 19 de dezem-
bro que provisionou R$ 7.019
bilhões para repassar o adi-
antamento dos dividendos
aos acionistas. Analisando
pela média, a quantia pode ul-
trapassar os R$ 10 bilhões. O
valor é maior do que o total re-

cebido pelos acio-
nistas em 2007, que
foi R$ 6.361 bilhões.

PLR e a mano-
bra para impedir
o adiantamento

A multinacional
Petrobras comuni-
cou em reunião com
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Crise econômica

As empresas empurram a conta da crise
Várias empresas públicas, privadas e mistas estão

empurrando a conta da crise econômica para o lado mais
fraco da balança, o trabalhador. A Vale do Rio Doce, por
exemplo, entregue ao mercado pelo governo neoliberal de
FHC, demitiu 1,3 mil trabalhadores. Isso apesar de a em-
presa também ter se apropriado do dinheiro público colo-
cado pelo governo a disposição do sistema financeiro. Ou
seja, meteu a mão no dinheiro público e ainda demitiu.

Muito se fala no mercado financeiro em arrochar o
trabalhador, pois cada um terá que arcar com o custo da
crise, mesmo que ela tenha sido provocada pela ganân-
cia do setor imobiliário e dos bancos americanos. Agora
nada se fala em dividir esta conta também com os acio-
nistas. Os empréstimos vão dar ainda mais fluxo de caixa
à Petrobras e a Vale e deixar os lucros dos acionistas
intocáveis. No caso da Petrobras, o lucro até cresceu!

O dinheiro posto a disposição do mercado é dinhei-
ro público. Logo, quem está pagando a conta da crise é o
trabalhador. Por esse e tantos outros motivos, é inadmis-
sível a Petrobras atrasar o adiantamento da PLR.

Queremos PLR máxima e igual para
todos no valor de 25% do que é pago
aos acionistas! E adiantamento já!

a Frente Nacional dos Petro-
leiros (FNP), no dia 8, que
pode não pagar o adianta-
mento da PLR em janeiro,
mas sinalizou uma negocia-
ção para discutir os critérios
de pagamento da PLR. A em-
presa mostra mais uma vez a
falta de compromisso com os
trabalhadores. É assim que
ela preza os esforços dos “co-
laboradores”?

O adiantamento da
PLR, segundo a empresa, só
é feito após o repasse dos
acionistas. E o repasse só
será definido após a Assem-
bléia Geral dos Acionistas,
em abril. Ou seja, a empresa
manobra para inviabilizar o
adiantamento da PLR neste
mês, mas vai ter que resolver
o problema. Os trabalhadores
aguardam o pagamento.

É bom frisar que nós de-
fendemos, na verdade, a in-
corporação da PLR ao salá-
rio, pois é isso o que conta
para os efeitos de encargos
trabalhistas. Contudo, a cate-
goria vem sofrendo arrocho
salarial ano após ano que nos
obriga a contar com a PLR
como parte do salário.

ACT/Adiantamento PLR
A Petrobras pressionou

a categoria para assinar o
ACT com minúsculo aumento
real acenando com o adian-
tamento da PLR para janeiro.
Agora a empresa mostra
como ela negocia e respeita
os trabalhadores. Chegou ja-
neiro e nada da PLR!


