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Em reunião, Petrobrás não apresent a
avanços na negociação de ACT

A multinacional
Petrobrás não apresentou
nenhuma proposta para a
categoria em reunião na
última sexta-feira, 13, no Rio
de Janeiro, depois de ter
começado o encontro
discriminando a presença de
aposentados, fotógrafos,
assessores dos sindicatos da
FNP, do representante da
FENASPE e do Dr. Aderson,
advogado do Sindipetro AL/
SE.

As reuniões com a
empresa sempre foram
acompanhadas por
representantes dos diversos
setores da categoria, mas
desta vez a empresa já queria
implementar a tão usual
discriminação contra
trabalhadores  aposentados e
da ativa logo de cara na mesa
de negociação. A postura da
empresa é um absurdo!

A FNP protestou e
condenou a prática da
empresa. Por fim, foi
liberada a entrada do
Dr. Aderson, e, durante
a reunião, do fotógrafo
Samuel Tosta e do
representante da
FENASPE, Wladimir Mutt.

Pontos de
discussão

A Frente apresentou
como pauta da reunião as
reivindicações da categoria
já apresentadas no dia 7 de
agosto. O RH, Diego
Hernandes, manteve-se
intransigente para discutir
qualquer reivindicação
apresentada, como: ATS da
Braspetro, o sucateamento
da AMS, a discriminação
contra os aposentados, a
periculosidade “Para Valer”
etc.

Tendo em conta a
dificuldade de negociação, a
FNP focou 10 pontos
principais da pauta da
categoria e defendeu que a
Petrobrás apresente avanços
em cima da 2º proposta sobre:

1 - Reajuste total de 8% a 10%
sobre o salário básico e mais
23% referentes à reposição
de perdas salariais;
2 - Melhoria na AMS;

3 - Ensino nível superior nos
moldes do ensino médio e
f u n d a m e n t a l ;
4 - Dias parados da greve
de março, paralisações
dos dias 15 e 16 de
outubro, e greve de
Campinas pelo extra-

turno. Defendemos, no
máximo, compensar e ainda
o cancelamento das punições,

advertências, suspensões e
do interdito proibitório no
Sistema Petrobrás;
5 – PCAC, ATS da Braspetro,
enquadramento dos
marítimos, anuênio,
continuação da progressão
acima de 30 anos de companhia,
promoção automática de pleno
para sênior;

6 – Acordo anual do ACT;
7 – Anistia, Petrobrás,
Petroflex, Nitriflex, Petromisa
e Interbras;

8 - Dobradinha extra-turno;
9 - Periculosidade Para Valer
(incorporar o RMNR ao
salários de todos e pagar a
periculosidade a quem
trabalha em área perigosa);
10 - Níveis de 2004/5/6 para
os aposentados.

Nova reunião
Uma nova reunião

entre a FNP e o RH da
empresa foi agendada para
amanhã, 17, às 14h, na
Universidade Petrobrás, no
Rio de Janeiro. A FNP espera
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Avanço de nível
O avanço de nível é

uma ferramenta de manobra
na mão dos gerentes. Não há
transparência. Fica tudo a
critério da gerência. A
definição de quem vai ser
beneficiado, independente de
competência e capacidade
do trabalhador, salvo raras
exceções, depende de “boa
relação com o chefe”.
Entenda-se: cair nas graças
do senhorio.

A gerência sempre diz
que só há dinheiro para o
avanço de nível de 35% dos
trabalhadores, mas, mesmo
assim, deixam os outros 65%
na expectativa, achando que
vão receber.

As desculpas do
gerente para não dar avanço
são as mais variadas e quase
sempre se resumem as
seguintes:
“-Você precisa se socializar
mais.”
“-Você conversa muito.”
“-Você é excelente

profissional, mas tem uma
forma pouco ortodoxa de
resolver as coisas.”
“-Você atingiu a nota máxima,
mas infelizmente não tem
dinheiro para todos que
merecem.”
“-Continua assim que a sua
vez chegar.”

Outra ferrament a de
manobra: Supervisão

Quando a gerência diz
que um funcionário será
supervisor, está
estabelecendo mudanças e
impondo restrições. A
empresa pratica esses
pormenores dizendo que
agora o trabalhador ocupa
cargo que ela define como
sendo de “confiança”.
Portanto, não poderá parar na
portaria das unidades nem
mesmo para ouvir informes
sindicais e muito menos fazer
greve, pois senão será
substituído.

AMS
Atualmente, vêm

sendo usadas outras
ferramentas pelos gerentes.
Já de forma arquitetada,
quando o trabalhador precisa
de autorização do
Compartilhado para a
realização de algum
procedimento médico, o
Compartilhado nega. Diz que
a AMS não cobre. O
trabalhador reclama na
empresa. Daí, o gerente diz:
“eu tenho uma verba na minha
gerência. Eu posso pagar isso
aí, mas veja bem: estou
fazendo isso porque sou seu
amigo. Você fica me devendo
essa.”

Falta d´agua
Há algum tempo, cerca

de 25 trabalhadores ficaram
sem água para lavar as mãos
e higiene pessoal na nova
casa de controle, IERV.

Com interferência do
Sindipetro/SJC junto às
gerências do SOP e RH,
resolveu-se momentaneamente
o problema, mas com
promessa de se resolver em
definitivo. Estamos de olho!

que a multinacional apresente
avanços nos pontos frisados.
Chega da indiferença da
empresa às reivindicações
da categoria!

Greve de outubro
A empresa usa a

questão dos dias parados da
greve nos dias 15 e 16 de
outubro para atacar a
mobilização da categoria. A
empresa sempre tratou dos
dias parados ao fim das
negociações, mas desta vez

a multinacional se antecipou
para pressionar e impor o
acordo rebaixado. Vale
lembrar que a empresa bateu
recordes de produção e lucro
seguidos, é a 3º maior
empresa das Américas e
ainda tem pela frente uma
injeção de capital milionário
por conta do pré-sal.

Ataque aos
Lesionados

A FNP também exigiu
o cancelamento da demissão

da companheira Edilene
Farias. A trabalhadora
contraiu doença ocupacional
durante o contrato de trabalho.

A Petrobrás se nega a
reconhecer a doença e
custear o tratamento. Semana
passada, Edilene passou dois
dias acorrentada à passarela
que liga o Edise ao BNDES,
no Rio de Janeiro, em protesto
contra as condições de
trabalho e o adoecimento de
trabalhadores.


