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

A greve de sete dias
dos trabalhadores da Replan
mostra mais uma vez os
anseios da categoria por res-
peito aos direitos. A
mobilização teve a adesão da
maioria absoluta dos compa-
nheiros e foi deflagrada em
função do não pagamento do
extra-turno feriado para os
novos. Como acontece em to-
das as greves, muitos empre-
gados foram coagidos pela
empresa a romper o movi-
mento, mas a união da cate-
goria sobressaiu. Cerca de
100 fura-greve foram manti-
dos por mais de uma sema-
na nas atividades laborais
sem a permissão de deixar a
Replan.

A Frente Nacional dos
Petroleiros participou do mo-
vimento. A greve ocorreu por
vontade dos trabalhadores,
até porque não houve adesão
das demais bases. A FNP es-
teve nos piquetes, nas assem-
bléias de deliberação dos tra-
balhadores e realizando atra-
sos de turno nas bases, já que
esta luta também é nossa.

A paralisação mostrou
mais uma vez que a luta do pe-
troleiro é uma só: contra os
ataques aos direitos. A pauta
das próximas mobilizações

inclui a PLR
máxima e line-
ar de 25% dos
d i v i d e n d o s
dos acionistas
e contra retira-
da de direitos.

O desafio
agora é unir toda
a categoria em torno de um
calendário unificado para nos
fortalecer na luta por nossas
reivindicações.

Unificação das Lut as
A mobilização dos com-

panheiros da Replan mostrou
a necessidade de uma agen-
da unificada de lutas pelo ex-
tra-turno feriado, pela PLR in-
tegral e máxima de 25% dos
dividendos dos acionistas,
contra o baixo efetivo e de-
mais pontos de reivindicação
da categoria. É necessário
ampliar a luta para o âmbito
nacional. É possível somar
forças na luta, mas é preciso
vontade, disposição e com-
prometimento com a catego-
ria.

A FNP vai debater com
as bases um indicativo de
greve a partir de 8 de abril,
data da assembleia geral dos
acionistas da Petrobras. Po-
rém, a Frente Nacional dos

Greve na Replan reforça lut a da cate-
goria por direitos e unidade nacional

Petroleiros concorda com o
indicativo da assembléia dos
trabalhadores no fim da gre-
ve da REPLAN, no dia 8 de
março, sobre um calendário
unificado. Os sindicatos da
FNP se mostram favoráveis a
discussão de unificar os ca-
lendários.

A FNP encaminhou do-
cumento à FUP apontando a
necessidade de unificar a luta
e a disposição em encami-
nhar os movimentos juntas. A
FUP agendou reunião para
dia 19, às 14h com a FNP. A
FNP entende que os interes-
ses dos trabalhadores não
podem ser relegados aos da
Petrobras.

Além disso, a FNP é
contra a retirada de direitos e
quer negociação de PLR no
patamar de 25% do que é des-
tinado aos acionistas e igual
para todos, seguindo o princí-
pio da Administração Pública
em todos os seus preceitos.
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O lucro líquido da
Petrobras em 2008 alcançou
R$ 33,915 bilhões, valor 58%
maior ao atingido em 2007,
de R$ 21,512 bilhões. A infor-
mação foi divulgada no início
do mês pela multinacional. O
resultado representa novo re-
corde de lucro. No dia 6 de
março, a companhia bateu
também o recorde de produ-
ção no país com 2.012.654
barris, superando em 12.420
barris o melhor resultado diá-
rio anterior.

Certamente, a empresa
levou em consideração a pre-

visão de aumento
de lucro para anun-
ciar já em dezem-
bro o repasse de R$
7.019 bilhões como
adiantamento aos
acionistas, só com o
resultado do 3º tri-
mestre, sendo que
em 2007 o total do
repasse aos acio-
nistas foi de R$ 6.361 bilhões.

Em 2007, a
multinacional destinou 12,8%
(R$ 840 milhões) do valor
equivalente ao repassado aos
acionistas para a PLR dos tra-
balhadores. Em entrevista ao
jornal O Globo, o dirigente da
FUP José Genivaldo Silva
afirma que a Petrobras pa-
gará apenas R$ 800 mi-
lhões pela PLR de 2008.

É bom esclarecer ainda
que a Petrobras está longe
de qualquer crise, pois é fi-
nanciada com dinheiro pú-

blico e tem registrado recor-
de de lucro e produção atrás

de recorde. Portanto, limitar o
valor da PLR em nome da cri-
se dos lucros é conversa fu-
rada, especulação de patrão
para atacar direitos.

E depois de tanto reivin-
dicarmos a negociação do
montante da PLR e sua forma
de distribuição, a Petrobras
marcou a primeira reunião
para 17 de março.

A FNP defende o paga-
mento dos 25% dos dividen-
dos pagos aos acionistas, em
torno de R$ 1,8 bilhão, pagos
em valores iguais para todos
os trabalhadores.

Petrobras bate novo recorde de lucro ; Vamos
à lut a por PLR máxima e linear de 25%

Aula de Yoga
O Sindipetro/SJC realiza

todas as quintas-feiras, às 17h, au-
las de Yoga com o companheiro
aposentado Joaquim. A Yoga é
uma combinação de técnicas res-
piratórias com movimentos que
direcionam o praticante ao equilí-
brio físico, mental e emocional. As
aulas são abertas a todos os sóci-
os e familiares e é gratuita. Venha

participar conosco!

Recadastramento
da AMS

O Sindipetro/SJC vai ser
um dos locais de recadastramento
da AMS (Assistência
Multidisciplinar de Saúde) dos pe-
troleiros na base da Revap, que
também ocorrerá na Revap e no

CEPE. O recadastramento na
sede do Sindipetro/SJC será rea-
lizado do dia 13 de abril ao dia 8
de julho, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, e aos sábados, das
9h às 14h.
Todos os beneficiários da AMS
devem se recadastrar. Mais infor-
mações podem ser obtidas no site
www.cartaoamspetrobras.com.br
ou no próprio Sindicato: (12)
3929-7188.


