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proposta que garante principais reivindicações
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A aprovação de uma greve por
tempoindeterminadoemtodasasbases
da FUP forçou a Petrobrás a construir
uma nova contraproposta, levando em
consideração os pontos identificados
pela categoria como essenciais para o
fechamentodesteacordocoletivo.Até a
formataçãodaproposta, ocorrida nesta
sexta-feira, 23, à tarde, foi preciso um
longo e árduo processo de negociação
com a FUP e os sindicatos. No dia
anterior, 22, a reunião agendada pela
empresa para apresentação da contra-
proposta se estendeu por mais de 10
horas, com vários recessos, onde a Fe-
deraçãobuscouexaustivamenteoaten-
dimento de cada uma das principais
reivindicaçõescobradaspelostrabalha-
dores.

A mobilização da categoria - que
além de ter aprovado a greve e partici-
padodossemináriosdequalificação, já
haviarealizadoparalisaçõesvitoriosas,
como as da Bacia de Campos contra o
GDP-SO - foi fundamental para o for-
talecimentoda FUPna mesa denegoci-
ação,arrancandodaPetrobrásuma con-
traproposta, com avanços considerá-
veisnasquestõessociais,maisuma vez
pactuadaspor umperíododedois anos.

Conquistas sociais

O acordo proposto garante a in-
tervençãoda FUP e dos sindicatos nas
gestões de SMS (incluindo questões
relacionadasà aposentadoria especial)

Veja no verso do
boletim as
propostas

conquistadas
pela FUP e seus

sindicatos

FUP indica suspensão da greve e aceitação do acordo

e da AMS (mantendo a discussão de
inclusão de pai e mãe na assistência
médica), alémde melhorias importan-
tesnosauxílioseducacionais (inclusive
a implantaçãodeumgrupode trabalho
para estruturarumprogramaqueviabi-
lize obenefíciopara os cursos de nível
superior, tantopara oempregado,quan-
topara os dependentes) e asoluçãodas
pendências relacionadas aos anistia-
dos, como o pagamento do aumento
por mérito (greves de 94 e 95) e a
recomposição do ATS da Interbrás e
Petromisa.

Outra conquista importante deste
acordoé a garantia dopagamentorefe-
rente à correção dos benefícios dos
assistidos doPlanoPetros que repactu-
aram (1,04% a de setembro de 2006 a
agosto de 2007 e 3,3% sobre a parcela
doINSS- deabril a setembrode2007).

Ganho real

A proposta conquistada também
garante reajuste salarial em torno de
2% acima da inflaçãodo período e um
abono correspondente a 80% de uma
remuneração normal. Ou seja, os pe-
troleiros consolidarão em 2007 um
aumento real que varia de 6,9% a
8,94%acimadoICV/Dieese,semcon-
siderar os ganhos obtidos com o reen-
quadramento e a reparação frutos do
novo PCAC.

Somam-sea estasconquistas eco-
nômicas o adicional para os trabalha-

dores do estado do Amazonas, com
valorequivalentea60%doatualadici-
onal de permanência do E&P emMa-
naus, e o pagamento das horas extras
do sobreaviso para os trabalhadores
de E&P que excederema jornada diá-
ria de 12 horas.

Outra conquista importante deste
acordo,comreflexoseconômicos para
os trabalhadores de plataformas, é o
compromisso da Petrobrás emdar um
tratamento diferenciado para os dias
de desembarque. A empresa propõe
pagar como hora extra o tempo que
exceder o horário correspondente à
chegada dotrabalhadorna plataforma
no dia de embarque.

Indicativos da FUP

AFederaçãoorienta ossindicatos
a iniciaremasassembléiasnesta sexta-
feira, 23,comosseguintes indicativos:

- Suspensão da greve prevista
para ter início no dia 26

-Aprovaçãodacontraproposta
apresentada pela Petrobrásesubsidiá-
rias

Campanha reivindicatória dos trabalhadores do Sistema Petrobrás
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Principais propostas conquistadas pela FUP e seus sindicatos
Reajuste salarial -4,18%na tabela
salarial,noauxílio-almoço,na Grati-
ficação de Campo Terrestre;
Abono - equivalente a 80% de uma
remuneraçãonormal;
Reajuste da RMNR - reajuste de
6,5%;
Pagamentoda correçãodos bene-
fícios dos assistidos que repactu-
aram- a Petrobrás secompromete a
viabilizar o pagamento da correção
dos benefícios dosassistidos que re-
pactuaram, após a assinatura do
AcordoColetivo;
Adicional para o Estado do Ama-
zonas - equivalente a 60% do atual
adicional depermanência pagopara
os trabalhadores do E&P de Ma-
naus;
Benefícios educacionais - todas as
tabelasserãoreajustadasem8,36%.
Alémdisso, os percentuais de reem-
bolso subirão de 85% para 90%
(pré-escolar), de70%para 75%(ní-
vel fundamental) ede65%para 70%
(nívelmédio).Os auxíliosensinose-
rãoestendidos pormais umanopara
osdependentes detrabalhadoresque
falecereme até a conclusão do nível
médio para os filhos de titulares que
seaposentarempor invalidezemcaso
deacidentesdetrabalho.Alémdisso,
não haverá redução da tabela de
reembolso nos casos de repetência
para o aluno que for portador de
necessidades especiais, adoecer du-
rante o ano letivo ou sofrer proble-
mas de adaptação em processos de
transferência doempregado(a);
Auxílio ensino superior - será cri-
ado um grupo de trabalho paritário
(FUP e Petrobrás) para estruturar
umprogramaqueviabizeobenefício
educacional para cursos de nível su-
perior para empregados e depen-
dentes;
Parcelamentode férias - trabalha-
dores com idade superior a 50 anos
poderão também parcelar as férias

em dois períodos, mediante solicita-
ção;

Melhorias na AMS - sessões de
RPG passarãode20 para 40; garantia
dediárias deacompanhantes (alimen-
taçãoe pernoite) de beneficiários aci-
ma de 55 anos, comaté 18 anos ou em
estadoterminal; implantedentáriocom
teto de R$ 2 mil para cada procedi-
mento, com reembolso de 30% para
até dois elementos, 20%, de 3 a 6
elementose de10%, de7 a12 elemen-
tos; melhorias no PAE; desconto em
folha dos procedimentos de Pequeno
Risco no Plano28; cirurgia de miopia
de 1a 7graus para usuárioscomidade
de 25 a 40 anos e para os casos de
necessidade de utilização doEPI;
Gestão da AMS - implantaçãode um
Comitê Nacional, comrepresentantes
da FUP eda Petrobrás,para participar
na gestão, operacionalização, análise
dasdemandasdosbeneficiários (como
inclusão de pai e mãe), entre outras
questões;
Reajuste da AMS - 4,18% para a
tabela do Grande Risco;
Efetivo - os atuais estudos de efetivo,
com participação da FUP, serão es-
tendidosa maisuma unidadedoAbas-
tecimento e do E&P;
Inclusão digital - todos os trabalha-
doresdoSistema Petrobrás terãoaces-
so a intenet, através de quiosques pú-
blicosoumicrocomputadores;
Aposentadoria especial - criaçãode
umacomissãonacional,comrepresen-
tantes da FUP e da Petrobrás, para
discutir a aplicaçãode critérios de en-
quadramento na aposentadoria espe-
cial e a emissão do PPP. A comissão
analisará tambémoscritériosde medi-
ção de riscos ambientais e a relação
dos trabalhadoresqueestãoatualmen-
te enquadrados na especial;
SMS - melhorias no funcionamento
dasCIPAs (plataformas,paradas pro-
gramadas, integração com Cipas de

empreiteiras); implantaçãodecomis-
sõesdeSMSporunidade,ondeserão
apresentados os relatórios anuais de
PPRAs e PCMSOs; melhorias nos
programasdesaúde,alimentaçãosau-
dável e SESMT, entre outros;
Anistia - pagamento dos aumentos
porméritodevidosaos trabalhadores
quetiveramseusrequerimentosdefe-
ridos pela Comissãode Anistia refe-
renteàsgrevesde94e95; pagamento
do ATS para os anistiados da Inter-
brás e Petromisa de acordo com o
tempode serviçonestas empresas. A
Petrobrás também se compromete a
fazergestõesnecessáriaspara acele-
rar atramitaçãodosrequerimentosde
anistia dos ex-empregados da Petro-
flex,Nitriflex,PetromisaeInterbrás;
Terceirização - compromisso de
buscar através da Comissão de Ter-
ceirizaçãoacabarcoma fiscalização
de contratos por trabalhadores de
empresas prestadoras de serviço e
de garantir que todas as empresas
contratadascumpramcomsuasobri-
gaçõestrabalhistas;
Sobreaviso no E&P - pagamento
das horas que excederem a jornada
diária de 12 horas;
Dia de desembarque - pagamento
dashorasqueexcederemohoráriode
chegada dopetroleirona plataforma;
GDP-SO - a empresa se compro-
mete a cancelar as punições aplica-
das aos trabalhadores fruto deste
sistema de consequência, além de
rever o procedimento, priorizando
açõeseducativas;
Vigência do Acordo - a Petrobrás
consolida o acordo por dois anos
para as cláusulas sociais, que terão
vigência noperíodode 2007a 2009,
mantendoanegociaçãoanualpara as
cláusulaseconômicas;
Transpetro, Refap e Petroquisa-
as subsidiárias se comprometem a
acompanhar a proposta apresentada
pela Petrobrás.
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