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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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Companheiros, a
categoria já se mobilizou para
participar das atividades
convocadas pela FNP e
elaborar a pauta da
campanha salarial 2009, a
Frente protocolou a pauta na
Petrobras em agosto, já
participamos de uma longa
mesa de negociação e,
agora, chegou a hora de nos
mobilizarmos ainda mais para
mostrar para a Petrobras a
força da união dos
trabalhadores.

Durante a rodada de
negociação entre 15 e 18 de
setembro, nós defendemos
as reivindicações da
categoria com relação às
Novas Tecnologias;
Benefícios; Condições de
Trabalho; Planejamento e
Recrutamento de Pessoal;
Combate à Terceirização;
Salários; Vantagens e
Vigência; Relações Sindicais;
Segurança no Emprego.

A postura indiferente e
arrogante da empresa fez
com que ela saísse das
negociações sem apresentar
nenhuma contraproposta.
Enquanto a FNP defendia a
pauta da categoria, a
empresa se limitou a
apresentar poucos dados
para a discussão e a

Campanha Salarial : é hora de mobilizar !

defender, por exemplo, a
AMS, mesmo com todas as
falhas.

O gerente executivo de
RH Corporativo, Diego
Hernandes, não participou
das negociações, o que
demonstra o pouco caso da
empresa com os
trabalhadores.

Além disso, os
representantes da empresa
em vários momentos
tentaram diminuir a luta dos
trabalhadores na busca por
direitos.

Encerrada essa
segunda fase, agora é hora
de encaminharmos em
conjunto os rumos do nosso
movimento reivindicatório. A
FNP está realizando
assembleias e debates com
a base para traçarmos um
calendário de atividades e o
mais importante: envolver

todo o conjunto dos
trabalhadores na defesa da
nossa pauta de campanha
salarial, que pode ser vista na
íntegra no site
www.sindipetrosjc.org.br.

É hora de darmos uma
basta na indiferença da
empresa, que trata os
acionistas à pão de ló  e nós,
trabalhadores, com pouco
caso. Salários, segurança,
benefícios de qualidade são
direito daqueles
trabalhadores e trabalhadoras
que abriram as portas da
empresa para um novo
período, o do pré-sal. Nós
temos que lutar pela
valorização da categoria e
isso nós só vamos alcançar
com a união dos
trabalhadores para mostrar à
empresa a forte mobilização
daqueles que produzem a
riqueza.
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• Reposição das Perdas do período INPC de 4,44% + Ganho Real de 10% + Reposição
das Perdas de 1994 até agora +/- 23%;

• Periculosidade para valer! RMNR única para todos os trabalhadores;
• AMS – Inclusão dos Pais no plano e Melhoria de Qualidade;
• Licença Maternidade de 180 dias e paternidade de 30 dias;
• PLR Máxima e contra a Negociação de Metas;
• Contra a Remuneração Variável;
• Pagamento do Extra-turno/dobradinha nos feriados;
• PCAC – Melhorias Já! Por uma Tabela Única de Salário;
• HE’s para todos! Inclusive para os trabalhadores de nível

superior;
• Auxilio Amazônia e Auxilio Dia do Desembarque para

todos os trabalhadores;
• Auxílio Educação de Nível Superior;
• Plano BD para todos – Único Plano para todos os

trabalhadores na categoria;
• Cancelamento de todas as punições e dos interditos

Proibitórios.

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DO ACT 2009

21 a 29/09 – Assembléias
e plenárias regionais para
prestar informes sobre as
negociações. Discutir
atividades, calendário etc.

22 e 23/out. – Curso de
formação sobre
Previdência (Petros), no
Sindipetro RJ, ministrado
pelo conselheiro Paulo
Brandão e o Dr. Castagna
Maia.

23/09 - Atos em Furado e
Pilar, no Estado de Alagoas,
para lembrar o Acidente de
2008, que causou a morte
de quatro trabalhadores;

25 e 26/set. –  Reunião, em

São Paulo, do Comitê
Operativo da “Campanha o
Petróleo tem que ser nosso!”.
A FNP participará.

25/09 a 19/out. – Eleição da
AMBEP. Existem duas
chapas. A FNP, FENASPE e
sindicatos da FNP apóiam a
Chapa 1, formada pela maior
parte da atual direção. A outra
a chapa tem o apoio da FUP/
CUT, da Petros e da
Petrobras.

28/9 a 3/out. –  Semana pela
Soberania Nacional em
Defesa da Petrobrás 100%
Estatal e Pública.

30/09 – II Plenária Nacional

da Campanha Salarial,
convocada pela FNP, em
São José dos Campos/SP.
Pauta: Avaliação da
Campanha Salarial e do
Petróleo, das reuniões com
a Petrobrás, das demandas
principais e calendário de
atividades.

Até 30/09 –  Coleta de
assinatura do Abaixo
Assinado para alterar o
estatuto da Petros, a fim de
corrigir distorções.

Lançamento e Debate  do
Documentário “O Petróleo
tem que ser nosso! Última
Fronteira”.

CALENDÁRIO PARA CAMPANHA SALARIAL,
CAMPANHA DO PETRÓLEO E DEMAIS ATIVIDADES


