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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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A nossa campanha
salarial é o momento mais
importante de união e luta
conjunta dos trabalhadores
por manutenção e busca de
novos direitos. Por isso, a
Frente Nacional dos
Petroleiros está se
preparando desde o 3º
Congresso Nacional da FNP,
em julho, no Sindipetro/SJC,
para entrarmos firmes na luta.

Os cerca de 150
petroleiros presentes ao
nosso Congresso debateram
e elaboraram a pauta que foi
protocolada na Petrobras no
dia 7 de agosto. As principais
reivindicações são:

• Reposição das perdas
do período: INPC de
4,44% + Ganho Real de
10% + Reposição das
Perdas de 1994 até
agora, mais ou menos
23%;

• Periculosidade pra valer!
RMNR única para todos
os trabalhadores;

• Contra a remuneração
variável!

• AMS – Inclusão dos pais
no plano e melhoria de
qualidade do plano;

• Licença-maternidade de

180 dias e paternidade
de 30 dias;

• PLR máxima e contra a
negociação  de metas;

• 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!

• Auxílio - Amazônia e
auxílio dia do
desembarque pra todos!

• Auxílio-educação de nível
superior.

• Plano BD (Benefício
Definido) para todos;

• Cancelamento de todas
as punições e Interditos
Proibitórios;

• Contra as
discriminações com os

aposentados, ativos e
demais trabalhadores.

A Frente Nacional dos
Petroleiros convidou a FUP a
participar de mesa única de
negociação do Acordo
Coletivo de Trabalho. A FUP
não se posicionou a respeito
e a 1º rodada de negociação
com a empresa ocorreu em
separado. A Petrobras, na
mesa de negociação, se
limitou a ouvir as
reivindicações e no dia 29 de
setembro comunicou uma
contraproposta rebaixada
com relação às
reivindicações da categoria.

Com essa resposta, a
FNP conclamou a FUP a
participar dos movimentos e
calendário de luta, mas a FUP
respondeu com calendário
diferente e apenas para
reivindicar o extra-turno feriado.

Petroleiros vão à lut a em Campanha do ACT
Categoria rejeit a contrapropost a rebaixada e aprova indicativo de greve

Aumento

Real!
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Máxima!Petros

BD!
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A empresa propôs
reposição da inflação no valor
de 4,36% e nada de aumento
real, mesma correção na
tabela do Grande Risco da
AMS, mantém a política de
abono, reajuste de 5,93%
sobre a RMNR e 60% de uma
única remuneração normal
como abono.

Todos sabem que a
política de abono e outros
penduricalhos não tem efeito
sobre os encargos
trabalhistas (FGTS, 13º
salário, férias, horas extras e

cálculo previdenciário).
No dia 30 de

setembro, a Frente Nacional
dos Petroleiros realizou um
ato da campanha salarial na
REVAP e, em seguida, os
seis sindicatos da FNP
colocaram a contraproposta
da Petrobras em votação em
todas as bases. Também foi
votado estado de greve e
com paralisação no dia 15 de
outubro. Em assembleia, os
trabalhadores rejeitaram a
proposta da multinacional e
aprovaram greve.

Em São José, a
proposta da empresa foi
rejeitada por 91,56% dos
trabalhadores consultados. A
maior parte dos trabalhadores
consultados também aprovou
a greve por tempo
indeterminado.

Agora é o momento de
definir a luta por nossas
reivindicações. Vamos todos
lutar pela valorização do
petroleiro, exigir respeito da
empresa e conquistar na luta
as reivindicações históricas
da categoria!
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A batalha da
categoria e do povo
brasileiro pela soberania
sobre suas riquezas segue
junto com a campanha do
ACT. Em plenária em São
José dos Campos, dia 30 de
setembro, a FNP reafirmou
a decisão de apoiar o

projeto de lei 5.891/2009, dos
Movimentos Sociais, e de ser
contra os projetos do governo
Lula de Marco Regulatório
para o pré-sal. Ontem, 14, a
FNP participou de reunião do
Comitê Operativo da
Campanha do Petróleo, em
São Paulo, e defendeu:

• A revogação da Lei
9478/97 de FHC;
• O retorno do monopólio
Estatal do Petróleo – Lei

2004/1953;
• Por uma Petrobras
100% estatal e pública;
• Contra a Criação da nova
 Empresa, a Petro-Sal;

• Suspensão imediata dos
leilões das bacias
petrolíferas e retomada das
áreas já leiloadas;
• Contra os Modelos de
Concessão e Partilha;
• Defender que a REFAP,
as Refinarias Riograndense
(antiga Ipiranga), TBG, de
Manguinhos e a Transpetro
sejam Petrobras e 100%
Estatal;
• Pelo fim da ANP;
• Pela Redução dos
Preços dos Combustíveis,
com reflexo para a
população; em especial,
Diesel e Gás de Cozinha
(GLP).

CALENDÁRIO DE
MOBILIZAÇÃO

• 15 de outubro: indicativo
de greve ;
• 28/10 - Marcha a Brasília
pela Redução da Jornada e o
fator previdenciário (medida

que reduz o valor das
aposentadorias);
• 10 a 13 de novembro -
Jornada de Lutas - período de
votação dos Projetos do
Governo;
• Luta pela Dobradinha/
Extra Turno – indicativo de

 realizar atrasos nas entradas
 dos expedientes do turno e
 sobreaviso.
• 25/09 a 19/out. – Eleição
 da AMBEP. A FENASPE e
 sindicatos da FNP apóiam a
Chapa 1, cuja maior parte é da
atual direção.


