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Em negociação com a
Federação Nacional dos Pe-
troleiros (FNP) quinta-feira
(16/09), no Rio de Janeiro, a
direção da Petrobrás apre-
sentou sua 2ª contraproposta
salarial. Mais uma vez, a com-
panhia apresentou uma pro-
posta rebaixada, cujas supos-
tas “melhorias” apenas
aprofundam a política
discriminatória e divisionista
da empresa.
A FNP indica sua rejeição em
assembleias a serem realiza-
das até o próximo dia 22
(quarta-feira) e deflagração
de greve unificada, por tem-
po indeterminado (com corte
de produção), a partir das 7h
da próxima quinta-feira (23/
09).

A “nova” proposta da
Petrobrás cumpre a velha
cartilha da alta cúpula, que
beneficia os acionistas em
detrimento dos trabalhadores.
Enquanto promove ganho real
de seus salários em 29%, a
Direção Executiva mantém o
IPCA (4,49%) como índice de
reajuste na tabela salarial (o
maior índice, nossa exigência,
é o ICV DIEESE com 5,16%),
e um aumento de 9,36% na
RMNR, uma remuneração va-

NOVA PROPOSTA DA PETROBRÁS CONTINUA REBAIXADA

FNP indica rejeição, convoca assembleias nas bases até o dia 22 para
derrotar proposta da empresa e greve unificada a partir do dia 23

riável aplicada
de maneira
desigual.

Isso por-
que a porcen-
tagem propos-
ta pela em-
presa será
em cima
de apenas
4% aos
mais anti-
gos de
casa e de
34% aos
mais novos, configurando
mais um instrumento perver-
so utilizado pela empresa
para rachar a categoria e en-
fraquecer os movimentos re-
alizados pela FNP, responsá-
veis por forçá-la a apresentar
uma nova proposta, mesmo
que rebaixada.

Além disso, numa tenta-
tiva baixa de simular uma es-
pécie de compensação pela
bolada de R$ 90 milhões dis-
tribuída aos amigos da corte
do governo, está propondo
gratificação de 100% de uma
remuneração ou R$ 6.000,00,
o que for maior.

Esta proposta, definida
por seus representantes como
a “última”, só pode ser inter-

pretada como um desafio à
categoria petroleira e um con-
vite à greve, uma vez que ig-
nora nossa exigência de au-
mento real e reposição das
perdas salariais.

A organização e unida-
de da categoria são funda-
mentais para fortalecer a luta
por um acordo coletivo digno.
Neste sentido, é fator prepon-
derante oficializar o chamado
à outra federação e demais
entidades (Fenasp, Ambep,
Astaipe, Aepet) para construir
uma campanha unificada e vi-
toriosa.

Chegou o momento de
dar uma resposta à altura da
intransigência da Petrobrás.
E essa resposta é greve!
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Companheiros do sul já rejeitaram a proposta e aprovaram greve

A categoria já está dando sua resposta à contraproposta da Petrobrás. Em
assembleia realizada sexta-feira (17/09), os petroleiros do Terminal Rio Grande (TERIG)
da Transpetro, base do Sindipetro-RS, aprovaram a rejeição da nova contraproposta e
greve por tempo indeterminado a partir do dia 23, conforme indica a FNP.

Não houve nenhum voto pela aprovação da contraproposta da empresa, o que re-
flete o sentimento de insatisfação e indignação vivenciado por toda categoria. As demais
bases da FNP também já estão agendando as datas e locais das assembleias para
derrubar mais uma proposta discriminatória e divisionista.

É chegada a hora!
Editorial

Agora, companheiras e
companheiros, a base e só
a base determina o andar da
carruagem. Esperamos que
o façam resumindo toda a
informação que a direção
deste Sindicato tentou pas-
sar-lhes durante esta longa
caminhada. Sabemos muito
bem que alguns têm mais fa-
cilidade em trabalhar com
números que outros. Então,
pessoal, é hora de sociali-
zar os conhecimentos e com
isto tornar nossa base mais
coesa e hegemônica, permi-
tindo com isso um crescer
de todos nós, pois a sua di-
reção também está sob as
intempéries dos novos tem-
pos.

Assim, temos que
avançar juntos sempre em
busca da vitória final. Uma
penúltima informação: a

Petrobrás está
causando es-
panto entre os
analistas fi-
n a n c e i r o s ,
pois em que
pese ter au-
mentado todo ano
a distribuição de dividendos
aos acionistas, de ter au-
mentado a parcela do go-
verno e de ter aumentado
seu bem patrimonial e finan-
ceiro, nós últimos seis anos
a Petrobrás não teve au-
mento com o custo de sua
mão de obra.

Alguns já pensam em

bancar a candidatura de se-
tor financeiro da Petrobrás
ao Nobel de economia tal o
absurdo da equação. Enfim,
estamos vivendo novos tem-
pos mesmo.

E por isso
conclamamos: “Novos Tem-
pos, Novos Rumos”.

Rosa Luxemburgo, 1919

Nossa homenagem aos 90 anos sem a Rosa vermelha de

Luxemburgo.

FUI, SOU E SEREI

 SEMPRE...


