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ccoonnaappee eexxpprreessssoo
Petroleiros defragam campanha por Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) máxima e igual paratodos, sem privilégios para gerentes e demais cargos. As federações de petroleiros  FUP e FNP  esindicatos à elas filiados, bem como entidades independentes, estão na mesma luta: exigem um tratamentoigual, justo e democrático na distribuição da PLR 2010 pela Petrobrás. A Conape entende que a Petrobrásprecisa ser justa e respeitar seus trabalhados, pois eles concretizam os resultados e fazem dela uma dasprincipais empresas do mundo. A seguir apresentamos aos conapeanos um resumo da campanha.

Desde o início de julho, os sindica
tos filiados à Federação Única dos Pe
troleiros (FUP) e à Federação
Nacional dos Petroleiros (FNP), bem
como diversas entidades independen
tes, fizeram manifestações em prol de
uma Participação nos Lucros e/ou Re
sultados (PLR) mais justa e igual para
todos os cargos no Sistema Petro
brás. Os petroleiros vem demonstran
do disposição em organizar uma
greve nacional, caso a empresa conti
nue a apresentar propostas inaceitá
veis.

Os petroleiros fizeram da Petrobrás
uma das principais empresas do mun
do. A empresa vem quebrando recor
des em pesquisa, exploração e
produção de petróleo. E isso se deve
a todos os petroleiros em conjunto,
não apenas alguns setores.

A FNP e sindicatos filiados defen
dem PLR máxima e igual para todos,
pagamento imediato da PLR (com pra
zo para quitação de 10/7), cancela
mento e fim das punições e
demissões nos Sindipetros Alago
as/Sergipe e São José dos Campos.

A FNP ressalta, também, que perma
necerá mobilizada e disposta a convo
car greve nacional, caso a Petrobrás

permaneça apresentando propostas
rebaixadas e incompatíveis com os lu
cros obtidos em 2010. A empresa ha
via respondido, por carta, ao seu
Recursos Humanos e à FNP, manifes
tando disposição em formular um va
lor em conjunto. A FNP entende que
isso é “pura enrolação – baseada nu
ma campanha de contrainformação”.
A Petrobrás vem se negando a acei
tar a proposta apresentada pela FNP
de PLR Máxima e Igual para Todos,
ou seja, 25% dos dividendos pagos
aos acionistas.

A FUP também vem mantendo, des
de o início de julho, suas mobiliza
ções nacionais e está em estado de
greve. A Federação tem defendido
que a PLR deva ser em prol de toda a
categoria, sem privilégios para os ge
rentes e demais cargos comissiona
dos. Até que os petroleiros sejam
atendidos em suas reivindicações, a
FUP e sindicatos filiados vêm realizan
do diversos atos e atrasos nas trocas
de turno e no expediente administrati
vo, além de operações padrões, entre
outros procedimentos.

A FUP afirmou que continuará mobili
zada e lutando contra o bônus geren
cial e por uma contraproposta da

Petrobrás que tenha como referência
a proposta de PLR futura apresenta
da pela categoria em 2008. “Desde
então, a categoria tem cobrado a defi
nição de regras claras, transparentes
e democráticas para o provisiona
mento e distribuição do lucro cons
truídos pelos trabalhadores”,
sublinhou a FUP em seu boletim “Pri
meira Mão” (Edição 998).

Em seu boletim “Surgente” (Edição
1195J), o SindipetroRJ criticou a
contraproposta apresentada pela Pe
trobrás na semana que terminou em
15/7. Para o SindipetroRJ a contra
proposta “tem crescimento irrisório”,
ou apenas mil reais em relação à pro
posta anterior. O sindicato informou,
ainda, que o abono oferecido aos tra
balhadores teve acréscimo de R$
380,00 em relação ao primeiro valor.
O SindipetroRJ reuniu dados de
2009 e 2010 (tabela abaixo) para
mostrar a disparidade na distribuição
da PLR pela Petrobrás. Enquanto a
PLR + bônus distribuídos aos direto
res cresceu 55,44%, os trabalhadores
tiveram um acréscimo de apenas
12,44%. Os dividendos dos acionistas
foi elevado em 40,42%.

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

*) % crescimento sobre o ano anterior.
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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
Categoria mobilizada

A FNP informou que os sindicatos à ela filiados estão no
aguardo de novo pronunciamento da Petrobrás. "Enquanto
não houver nova mesa de negociação, os trabalhadores
permanecem mobilizados, realizando novos atrasos nas
bases da FNP". Em Sergipe, os petroleiros liderados pela
FNP paralisaram suas atividades. Na Fafen, chegou a
95% de adesão. Em Tacarmo/Atalaia, 50%; em Carmópo

lis, 70%; na Sede  Rua do Acre , 60% dos petroleiros pa
ralisaram; em Alagoas, 60%; no Furado, 60%; na
Transpetro/terminal, 80%, com duas horas de atraso. No
Litoral Paulista diversos atrasos e protestos foram realiza
dos nos turnos de 7h, 15h e 23h. No Tebar, em São Se
bastião, houve atraso e paralisação entre 7h e 9h.
Diversos outros locais do Litoral Paulista tiveram atrasos e
paralisações. No Rio de Janeiro, no TBAG houve atraso
de 1 hora e estão em estado de greve a partir de 11/7.

Pecúlio Familiar: é preciso seinscrever para garantir obenefício
A Conape criou, em 12/05/11, o Pe

cúlio Familiar, que visa fornecer um
auxílio financeiro à família do associa
do, face às despesas eventuais por
ocasião de seu falecimento.

O Pecúlio foi fixado no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), e seu va
lor será avaliado anualmente pelo
Conselho Diretor da Conape.

A Assembleia Ordinária será consul
tada, para apreciação e aprovação
das contas anuais.

Para garantir o recebimento do
benefício, é preciso que seja feita a
inscrição por meio do preenchimento
de formulário para esse fim. Solicite o
documento à Conape e esteja
assegurado do recebimento do
benefício.

O item 3, das normas do Pecúlio
determina que o benefício só será
pago ao(s) dependente(s) indicado(s)
pelo associado através de formulário
para esse fim, enviado pela Conape.

Para mais informações, confira as
normas de funcionamento do Pecúlio
(enviadas pelo conape notícias), fale
com a Conape ou visite o sítio

www.conape.org.br
Seguro Funeral  Santa CasaCard

A Conape presta assistência funeral
para os seus associados e respecti
vos cônjuges, através da Santa Casa
Card, com atendimento ao cliente 24h
no telefone 08002828182.

Para este contato, é necessário es
tar com a carteira de associado da
Santa Casa Card.

Deixe a sua carteira em local
seguro e de fácil acesso. Solicite
uma nova, caso tenha havido
extravio.
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