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

Companheiros, a data-
base da categoria está se
aproximando e, por isso, é
hora de nos unirmos para lutar
por reajuste digno, inclusão de
pai e mãe na AMS, fim da
remuneração variável,
melhores condições de
trabalho, contratação de
novos trabalhadores
primeirizados, combate à
terceirização que tanto
precariza o trabalho em todo
o Sistema Petrobras e outros
pontos.

A Campanha Salarial é
o momento de todos os
funcionários darem as mãos
em prol dos mesmos
objetivos: a valorização da
categoria. Por isso, é
importante que todos os
t r a b a l h a d o r e s
participem das
assembleias,
conheçam a
nossa pauta
d e
reivindicações,
resistam à
pressão da
empresa por
a c o r d o s
rebaixados e
fortaleçam a nossa luta.

O resultado da
campanha do ACT 2009
depende de cada um de nós

e da nossa mobilização
conjunta. Só quem luta
conquista!

Para conquistar
melhores condições de
trabalho, o Sindipetro/SJC
convidará trabalhadores para
discutir as ações da atual
gerência da REVAP que
chegou agravando falhas e
abalando o ambiente de
trabalho. Tanto que até
mesmo gerentes estão
descontentes com a atual
gerência-geral.

A preservação de
direitos, a luta por um bom
ambiente de trabalho é uma
necessidade constante da
categoria. Juntos, podemos
combater os desmandos da
multinacional!

Pauta do ACT
É extremamente

importante que todos
os trabalhadores da

categoria conheçam e
defendam a nossa pauta de
ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho). A pauta está na
íntegra no site do Sindipetro
(www.sindipetrosjc.org.br).

A pauta foi
formulada e amplamente
debatida no encontro estadual
da Frente Nacional dos
Petroleiros, em Campinas, e

no Congresso Nacional da
FNP, em São José dos
Campos.

Fim imediato
das punições!

A Frente Nacional dos
Petroleiros (FNP) é solidária
aos trabalhadores e está
inserida na luta contra as
punições no sistema
Petrobras. Petroleiros de
várias unidades estão sendo
perseguidos e punidos por
conta do movimento paredista
pela PLR máxima e linear
para todos. A atitude da
empresa precisa ser
denunciada e combatida em
todas as esferas, inclusive na
justiça, pois se trata de um
duro ataque à liberdade
sindical e à livre organização
dos trabalhadores.

Não é de hoje que a
direção da empresa tenta
interferir nos Sindipetros e nas
lutas da categoria. A
Petrobras já tentou
arbitrariamente desmobilizar
os sindicatos da FNP com
ações e pedidos de multas
milionárias, por exemplo, ao
Sindipetro AL/SE.

O pior é que as
punições e perseguições são
aplicadas por aqueles que
fizeram parte da categoria e
hoje estão do lado da

Vem aí a Campanha Salarial 2009
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empresa em cargos
comissionados para
desmobilizar e impor perdas
à categoria à serviço do
governo para favorecer os
acionistas.

Por isso, terça-feira,
dia 4, a FNP realiza um Dia
Nacional de Luta contra as
Punições.  Este é um dos
atos do calendário de lutas
aprovado no 3º Congresso
Nacional da FNP.

Punições
O Sindipetro/SJC

trava uma batalha importante
contra as restrições das

empreiteiras responsáveis
pelas obras de
modernização/ampliação da
REVAP. Os terceirizados
denunciam que estão sendo
impedidos de trabalhar na
REVAP e em outras
unidades da Petrobras. A
situação indica uma clara
represália aos trabalhadores
da construção civil e outros
por causa da paralisação dos
companheiros, em 2008.

Não a toda e qualquer
p u n i ç ã o / r e s t r i ç ã o /
perseguição aos
trabalhadores primeirizados
e terceirizados do Sistema

Petrobras!

Ato em São Paulo
Os sindicatos e

oposições da Frente Nacional
dos Petroleiros (FNP) vão
participar sexta-feira, 14, na
Avenida Paulista, em São
Paulo, do Dia Nacional de
Lutas  contra a redução de
direitos e os efeitos da crise
para os trabalhadores. A FNP
ainda vai empunhar as nossas
bandeiras contras as
restrições, punições e a
campanha “Petrobras 100%
estatal!” e “O Petróleo tem
quer ser Nosso”.
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A Frente Nacional dos
Petroleiros participou de
reuniões de comissão com a
gerência corporativa de 27 a
31 de julho e cobrou o fim das
punições na empresa. A FNP
colocou que havia exigido
uma cláusula de não-punição
de greve, que a empresa não
aceitou, mas disse que não
puniria, só que está. A
empresa se faz de
desentendida para não rever
as punições.

Sobre o
pagamento de horas
extras, inclusive em
períodos de cursos,
a gerência
corporativa disse
que a orientação é de que seja
cumprido o que está no

acordo. Então as gerências
locais têm que se enquadrar!

Tem que se enquadrar
também sobre o regime de
trabalho, que a Petrobras
afirma ter que seguir o acordo
fechado na mesa de
negociação. Algumas
gerências locais,
arbitrariamente, estão
passando por cima do
acordo.

Quanto à licença
maternidade de 180
dias, a empresa
afirma que está
estudando a questão.

A FNP cobrou ainda o
pagamento do adicional

de periculosidade para os
trabalhadores das áreas
periculosas. A empresa

desconversou dizendo que
houve uma uniformização no
pagamento da RMNR sobre a
remuneração na empresa e
que isso, de forma geral,
agradou aos trabalhadores.

Na reunião de SMS, a
Frente Nacional dos
Petroleiros voltou a cobrar a
aposentadoria especial. A
empresa diz que a comissão
vai tratar do assunto. Nós
também cobramos a empresa
sobre o porquê de não liberar
os GTB´s (Grupos de Trabalho
do Benzeno) para
participação nas comissões
estaduais e nacional do
benzeno.

A Empresa, mais uma
vez, afirmou que é culpa da
intromissão das gerências
locais, como a da REVAP.


