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ccoonnaappee eexxpprreessssoo
No dia 2/8, a Petrobrás enviou aos sindicatos de petroleiros o ofício RH/AMB/RTS  50.063/11, onde afirma que sua
proposta de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR), do dia 14/7, foi a "última e definitiva". No entanto, a
categoria reinvindica a retomada das negociações e está indignada, pois cada um dirigente da empresa receberá o
pagamento de R$ 400 mil (bônus + PLR), enquanto os demais cargos estão sem a possibilidade de se manifestarem
numa nova rodada de negociações. E mais: persiste o impasse, com o aproximar do dissídio coletivo.

No ofício, a Petrobrás, através doseu gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais, Jorge AntonioCandido, disse que sempre buscou entendimentos em mesas denegociação com os sindicatos.Mas os sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros(FUP), à Federação Nacional dosPetroleiros (FNP), SindipetroRJ eentidades independentes não enxergam assim, e querem a retomada das negociações. O impasseestá formado, e a segunda metade desse mês promete novos embates em torno da PLR. Ospetroleiros querem o pagamentode PLR máxima (25% do que édistribuído aos acionistas) de forma democrática para todos os cargos da empresa.Os sindicatos estão retomandoas assembleias, na segunda metade de agosto. Entre julho e iníciode agosto, a categoria fez uma série de manifestações em frente aoEdifício Sede da Petrobrás (Edise), no Rio de Janeiro, e em diversos setores da empresa pelosestados, com atrasos de turnos,entre outras formas de protesto. Acategoria exige nova proposta porparte da empresa ou fará greve nacional. A FUP, FNP, SindipetroRJe sindicatos independentes estãoconstruindo, na prática, uma unidade em prol da PLR máxima e igualpara todos. O SindipetroRJ e aFNP, por exemplo, enviaram ofícioà FUP propondo a unificação dasmanifestações e negociações.A direção colegiada da FUP, reuniu o seu Conselho Deliberativo,

em Manaus, e definiu novos rumos na luta pela PLR máxima. Nobojo dessas decisões, estão realizar gestões junto ao governo, mobilização nos dias 5 e 10/8, paracobrar o fim do bônus privilegiadoaos cargos de direção, propostade PLR Futura, entre outros temas. Os encaminhamentos foramfeitos durante o XV Confup, Congresso Nacional da FUP. A FUPfez manifestações em Manaus eno Rio de Janeiro e defende a re

sistência às pressões das gerências da Petrobrás, e por uma PLR"democrática e sem privilégios".O sindicato dos Petroleiros doNorte Fluminense, que participoudas mobilizações nacionais do27/7, avaliou que a última proposta da Petrobrás, além de "nãoavançar significativamente nos valores e na forma de distribuição dolucro construído pelos trabalhadores, não faz qualquer referênciaao condicionante deliberado pelacategoria nas assembleias".Os sindicatos têm deixado claroque com o pagamento do bônusalto (R$ 400 mil para cada gerentee cargos comissionados), não hápossibilidade de acordo. O SindipetroNF destacou que, não bastan

do o bônus alto, os novos valoresda PLR tiveram um acréscimo em7,6%, do piso anteriormente proposto, e sem avançar na forma dedistribuição. O SindipetroNF quertransparência e democracia, aexemplo do que vem sendo defendido pela FUP e seus sindicatos.Esse tem sido o embate: os sindicatos sustentam que a empresaeconomiza na PLR aos trabalhadores e privilegia seus executivose os acionistas. A distribuição dedividendo aos acionistas cresceu40,42%, em 2010 sobre 2009 (16,16%). A PLR dos empregadoscresceu 12,44%, em 2010 sobre2009 (11,60%), enquanto aPLR+bônus dos diretores cresceu55,44%, em 2010, sobre 2009(77,19%). Para mais detalhes,confira a tabela publicada no conape expresso nº 1, de 18/7.
Combinação perigosa
O SindipetroRJ e a FNP alertampara o perigo da negociação daPLR no bojo do dissídio coletivoda categoria que tem data baseno período de agosto a setembro.Em editorial, no Surgente 1195H(3/8), o SindipetroRJ assegurouque não esperará o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e que prosseguirá com as dicussões da PLRna base do sindicato. O mesmoserá feito pelos sindicatos filiadosà FNP. Esses sindicatos dizemque irão à greve nacional, se preciso for, para que a Petrobrásavance em sua proposta de PLR.

O conape expresso é um boletim ágil, sem periodicidade, a ser publicado quando um assunto relevante precisar ser informado.

Os sindicatos têm deixadoclaro que com o pagamentodo bônus alto (R$ 400 milpara cada gerente e cargoscomissionados), não hápossibilidade de acordo.
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Expediente

As opiniões emitidas nos artigos são de inteira reponsabilidade de seus autores,
não significando ser o pensamento da Conape e seus dirigentes.

Atualize seu cadastro
Prezado Associado, é muito importante que você
mantenha atualizado o seu cadastro na Conape.

Fale com a Conape:
(21) 2262 2945
0800 095 9249

Curtas
O que é surbônus?Segundo informou o SindipetroNorte Fluminense,o “surbônus” é uma expressão criada pelos petroleiros na década de 1990. "A categoria descobriu queos executivos e a alta gerência da Petrobrás recebiam em surdina escandalosos 'bônus por desempenho', às vezes pagos mais de uma vez ao ano",explicou o sindicato. Os agraciados eram obrigadosa manter sigilo absoluto sobre todo o processo.

Pecúlio Familiar: é preciso seinscrever para garantir obenefícioA Conape criou, em 12/05/11, oPecúlio Familiar, que visa fornecer um auxílio financeiro à famíliado associado, face às despesaseventuais por ocasião de seu falecimento.O Pecúlio foi fixado no valor deR$2.000,00 (dois mil reais), eseu valor será avaliado anualmente pelo Conselho Diretor daConape.Para garantir o recebimento do

benefício, é preciso que seja feitaa inscrição por meio dopreenchimento de formuláriopara esse fim. Solicite odocumento à Conape e estejaassegurado do recebimento dobenefício.Para mais informações, confiraas normas de funcionamento doPecúlio (enviadas pelo conapenotícias), fale com a Conape ouvisite o sítio www.conape.org.br
Assistências Social e Previdenciária

Em plantão de segunda à quintafeira, de 9h às 15h, a Conapedisponibiliza para seus associados uma assistente social, queorienta sobre compra de medicamentos, previdência, plano desaúde (AMS), aposentadorias ebenefícios do INSS.
Assistência JurídicaA Conape conta com umaadvogada para orientar osassociados nas questõesrelativas à anistia política.
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IMPRESSO

Petrobrás: maior lucro na históriaA Petrobrás anunciou, em 15/8, o maior lucro líquido semestral na história brasileira, entre as empresas de capital aberto negociadas na BM&FBovespa, deixando para trás o recorde obtido pelaVale no mesmo período deste ano. No primeiro semestre de 2011, a Petrobrás lucrou R$ 21,9 bilhões,alta de 37% em comparação ao mesmo período doano passado.




