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PLR ou prPLR ou prPLR ou prPLR ou prPLR ou presente de Gresente de Gresente de Gresente de Gresente de Greeeeegggggo?o?o?o?o?
Nós reivindicamos

uma PLR máxima e igual para
todos. Devemos aceitar um
adiantamento que não leve
em conta os mesmos critérios
de distribuição da PLR 2008,
pois, neste caso, estaríamos
aceitando que não seria igual
pra todos, bastando apenas
lutar por uma PLR máxima -
25% do que é destinado aos
acionistas. Queremos o
adiantamento para o dia 11
de janeiro, mas sem o item “2”
da carta de compromisso,
nem o respectivo item no
compromisso a ser assinado.

Quanto ao próprio
adiantamento, segundo a Lei
de PLR, a empresa só pode
pagar, no máximo, em duas
parcelas, uma em cada
semestre. Caso seja aceita
pela base, se recebermos um
adiantamento no dia 11 de
janeiro, a empresa estará
dentro da lei se pagar a 2º
parcela até 31 de dezembro
de 2010, período agitado pela
Copa do Mundo, eleições
políticas e o ACT 2010.

Se não recebermos o
adiantamento, poderemos
receber em apenas uma
parcela 30 dias após o
pagamento de dividendos

aos acionistas.
Em 2009, recebemos

em apenas uma parcela, que,
pela política da empresa e por
conta da crise, foi sendo
adiada, adiada, culminando
até em greve até então nunca
realizada para reivindicação
de PLR. Nessa greve, além
de recuperarmos um dia no
extra-turno feriado,
recebemos em apenas uma
parcela, não cumulando com
o fechamento do ACT 2009.
Portanto, sem adiantamento
nenhum.

Vale lembrar que em
2010 tem Copa do Mundo,
eleição para presidente, para
a Câmara dos Deputados,
Senado, Estados e, com
certeza, na mesa de
negociação de PLR, a nossa
2º parcela não será
importante para eles. Nos
obrigarão a aguardar o

término das eleições para
que o processo acabe sendo
discutido durante a
negociação do ACT 2010. A
2º parcela, sem sombra de
dúvidas, se transformará em
material de troca e manobras
para o fechamento do ACT
2010!

Se não recebermos o
adiantamento, poderemos
negociar no 1º semestre a
PLR toda, recebendo-a antes
da Copa, antes das eleições
e do ACT 2010.

É importante que as
assembleias deliberem a
favor ou contra. Se houver
necessidade de algum
movimento para a PLR, a
proposta de  São José dos
Campos, com origem na
base, a ser deliberada em
assembleia é defendê-la com
atrasos indeterminados por
tempo indeterminado.

HA 21/12-2ª feira 7h30min
1 21/12 -2ª feira 15h
4 21/12 -2ª feira 23h
2 22/12 -3ª feira 7h

Sindicato 22/12 -3ª feira 15h
3 22/12 - 3ª feira 23h
5 24/12 – 5º feira 15h

Calendário de Assembleia PLR
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A luta nos mostra o caminho a seguir

Ela também nos fortalece para

enfrentar novas batalhas

Em 2010, queremos estar juntos com

os companheiros e companheiras para

manter e ampliar direitos
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Concluído o
fechamento do ACT 2009,
podemos avaliar que a
empresa não atendeu aos
seus trabalhadores quanto à
demanda apresentada na
pauta protocolada em sete

de AGOSTO de 2009.

Devido a várias manobras da
empresa e seus aliados,
chegamos a dezembro com
um acordo discriminatório,
rebaixado e que não atende
aos anseios dos
trabalhadores.

A empresa usou de
artifícios, como é usado por
negociadores de má-fé, má-
índole, usando expedientes
astutos e ardis em que
introduz cláusula no teor do
acordo, durante negociação,

sem negociar na mesa. E
ainda o RH Corporativo
elaborou texto final de ACT
diferente do que foi aprovado
nas 16 bases.

Nós de São José dos
Campos fomos a única base
a rejeitar a 4º proposta da
empresa e colocar a 5º
proposta em votação, isto é,
a proposta acrescida do
parágrafo único, que nos
contemplou em parte, em
relação a AMS, mas, por ser
a única base que faltava a
aprovar o acordo, ficou difícil
avançar.

Não era para isso
que queríamos um governo
dos trabalhadores no poder,
para continuar com as
mesmas falcatruas nas

negociações como dantes
eram feitas, mas,
companheiros, a luta continua!
Os donos, ou os novos donos
do capital, atacam ferozmente
os donos da mão-de-obra,
nós, os trabalhadores.

Vale citar que o
reajuste da Petrobrás ficou
abaixo do aumento do INSS.
O reajuste do petroleiro
aposentado concedido pela
Petros/Petrobrás foi de
4,36% e a parte do salário
paga pelo INSS (governo) foi
de 6,22%.

Conforme a frase bem
conhecida no movimento
sindical: “A LUTA
CONTINUA“; pra eles,
tentando nos subjugar; e para
nós, para não sermos.

Avaliação da Campanha Salarial 2009


