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O calendário de votação da
proposta de PLR da Petrobrás foi
concluído com a assembleia no
Sindicato. 95% dos trabalhadores
que participaram da assembleia
rejeitaram a proposta apresenta-
da, mas apenas 22% dos traba-
lhadores participaram das
assembleias. Há companheiros
que entendem que ao não partici-
par estão rejeitando a proposta,
mas a Petrobrás não entende as-
sim. É importante que todos parti-
cipem da assembleia para termos
forças e avançarmos na negocia-
ção.

A rejeição ocorreu porque
os trabalhadores entenderam a
posição da direção sindical, pois
o montante e a forma de distribui-
ção da PLR não atendem aos tra-
balhadores.

Sabemos que a forma e o
montante propostos pela empresa
prejudicam a maioria dos trabalha-
dores, que querem PLR máxima e
igual para todos.

Os acionistas receberam
mais de R$ 8 bilhões como divi-
dendos. Além disso, recebem
toda a valorização da empresa. Já
a parte que cabe aos empregados
é limitada em 25% do que é re-
passado aos acionistas. Então essa
é a nossa meta!

A Petrobrás estipulou em
sua proposta que a menor PLR até

o nível 457A fique na casa
dos R$ 15.000,00. Já a
maior seria de 2,5 vezes a
maior remuneração, que
não sabemos quanto é. Só
que essa proposta não
chega aos 25% dos divi-
dendos repassados aos
acionistas e, muito menos,
é igual para todos os tra-
balhadores. Além disso, ainda ga-
nham a parte de valorização da
empresa, como mencionado.

Nós questionamos essa for-
ma variável de pagar salário, pois
fere o artigo 41 do estatuto da
Petros e a nossa aposentadoria
complementar. Além disso, lesa os
próprios trabalhadores da ativa em
relação as diferenças no pagamen-
to e com relação à parte que cabe
a empresa nos encargos sociais
correspondentes a salários.

A Petrobrás conta com
apoio das empresas terceirizadas
para alcançar a meta de produção
ao reduzir o número de trabalha-
dores primeirizados. O excesso de
terceirização preocupa, principal-
mente, com relação à segurança
operacional.

Pasmem! O apoio
operacional da parte administrati-
va era feito por empregados pró-
prios. Hoje, usam empresas
terceirizadas que contratam traba-
lhadores, muitos com curso supe-

rior, para dar suporte à produção,
mas há casos de trabalhadores
terceirizados que recebem PLR de
R$ 100,00. Esse é o caso da em-
presa Vigel na Revap.

A nossa preocupação, em
1º lugar, é pela distribuição que a
Petrobrás faz entre seus próprios
empregados. Em 2º lugar, a
contratação de empresas desse
porte, que só podem estar à beira
da falência para pagar uma PLR
tão ridícula. Aliás, já temos casos
de informações vazarem do siste-
ma Petrobrás por empresas
terceirizadas. E o pior de tudo é
que se as gatas falirem ainda dei-
xarão dívidas e passivos trabalhis-
tas para a Petrobrás pagar, o que,
afetara diretamente a nossa PLR.

A empresa não apresenta
mais nas negociações os prejuízos
com os passivos trabalhistas das
terceirizadas, cuja Petrobrás é a
responsável solidária. Esses valo-
res já chegaram a mais de R$ 2
bilhões em anos anteriores.

Trabalhadores rejeitam em assembleia proposta de PLR
Sindipetro/SJC, FNP e trabalhadores cobraram novo calendário de negociação
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Na reunião ocorrida na
semana passada entre o RH
e a direção do Sindicato
abordamos vários pontos,
tais como:

a)     uso do celular na CIC;
O uso do celular na CIC
(Casa Integrada de Contro-
le), segundo o gerente de
SMS, é permitido, uma vez
que não há nenhuma ocor-
rência de interferência em
equipamentos na REVAP.
Foi solicitado ao RH a divul-
gação do uso de celular.

b)     café e alimentação no
painel de controle;
Foi questionada a proibição
de se tomar café na sala de
computadores, inclusive ali-
mentação do tipo aperitivo.
O RH entrará em contato
com o gerente do setor para
questionar e se posicionar
sobre o problema, tendo em
vista que isso não interfere
em nada na parte
operacional. É costume da
empresa servir ceias de Na-
tal e Ano Novo e, muitas ve-
zes, breakfest para confra-
ternização. Esperamos que
não seja interferência só
para impor autoridade.

c)      colocação de bolsa
dos paineleiros nos móveis
laterais da CIC;
Há desconforto e falta de
tempo dos paineleiros que

ao tomar banho já a postos
para irem embora após o
serviço, são obrigados, se-
gundo a nova determinação
que entendemos ser sem
fundamento, a não colocar
bolsas sobre os móveis la-
terais no painel e trancá-las
nos seus res- pectivos
armários, pois
são bolsas que
transportam ob-
jetos de uso par-
ticular, e voltar
após a passa-
gem de serviço
para buscá-las,
causando incô-
modo desneces-
sário para um
efetivo reduzido,
apenas para
mais uma vez atender as ex-
periências de auto-afirma-
ção de um gerente
despreparado. Se não pu-
der pôr em cima dos armá-
rios existentes, então que co-
loquem armários no painel
para as bolsas dos trabalha-
dores.

d)     ginástica laboral/ Mas-
sagem / Incentivo de aca-
demia;
Discutimos com o RH local
e o SMS esse assunto. Hou-
ve a confirmação que estas
atividades terão continuida-
de. Apenas, segundo a ge-
rência, serão
reestruturadas. Foi reforça-

da a necessidade de incen-
tivar e promover o uso das
academias, pois trazem pre-
paração física e saúde aos
trabalhadores.
Solicitamos ao RH em DS
(Documento Sindical) apre-
sentar como são feitos es-
ses serviços atualmente e no

que consiste esta
reestruturação. O
Sindipet ro/SJC
tem recebido e-
mails eligiando
desse serviço.

e)     Blusas de
Frio.
Foram compra-
das blusas em
quantidade insu-
ficiente para to-

dos os trabalhadores. Na ten-
tativa de emendar a situação,
a Revap disse que vai entre-
gar só para o pessoal de tur-
no. Mais uma vez vimos que
na refinaria uns são mais
iguais que os outros, já que
algumas pessoas do HA e de
nível de chefia já receberam.
Sabemos que dinheiro não
é problema para a Petrobrás.
O que falta é competência
gerencial, pois as blusas de-
veriam ser distribuídas a to-
dos os empregados e antes
do frio. Sugestão: que a re-
finaria entregue urgentemen-
te as que já têm e compre
com urgência as que faltam
para atender a todos.

Em reunião com RH local, Sindicato cobra melhorias


