
FUP e sindicatos assinam ACT, referendado nas
assembléias por mais de 80% dos trabalhadores
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Campanha reivindicatória dos trabalhadores do Sistema Petrobrás

A FUP e dez de seus sindicatos
(AM, CE, RN, PE/PB, BA, MG, ES,
Caxias, Unificado-SP e PR/SC) assi-
naram nesta sexta-feira, 30, o Acordo
Coletivodos trabalhadoresdoSistema
Petrobrás para o período 2007/2009.
Na segunda-feira, 03, o acordo será
assinado pelo Sindipetro-RS, quando
ostrabalhadoresconcluíremasassem-
bléias, cujos resultados já garantem a
aprovação do acordo conquistado.
Apenas no Norte Fluminense, a pro-
posta foi rejeitada,apesardos petrolei-
ros acatarem ao indicativo da FUP de
suspensão da greve.

Unidade
O resultado das assembléias na

grande maioria das bases reforça a
importância da unidade da categoria.
De norte a sul do país, os petroleiros
referendaram o acordo conquistado,
comuma média de aprovaçãode 80%.
Em algumas bases, como no Paraná/
Santa Catarina, no Ceará e em Per-
nambuco/Paraíba, asassembléias res-
ponderamaos indicativos da FUP com
a aceitaçãode mais de 90% dos traba-
lhadores. O acordo conquistado con-

solida uma sériede avançosobtidos ao
longodos últimosanos, frutoda unida-
de e do poder de organização e luta da
categoria petroleira.

Ganho real
Os trabalhadores do Sistema Pe-

trobrás garantempelo quintoano con-
secutivo ganho real de salários. Só em
2007,a categoria conquistoureajustes
médios acima da inflação, que variam
de 7% a 9%, após a implantação do
novo PCAC, semconsiderar a repara-
ção dos níveis. Somam-se a esta con-
quista, os ganhos obtidos no reajuste
dos auxílioseducacionais ena amplia-
ção deste benefício, assim como os
avanços na AMS: implante dentário,
cirurgia demiopia, RPG,melhorias no
PAE e no Plano 28, cujas conquistas
têmreflexosfinanceirosconsideráveis
para acategoria, inclusiveosaposenta-
dos e pensionistas.

Conquistas sociais
Além dos ganhos econômicos, o

acordoconquistadotambémconsolida
avigência dascláusulassociaispordois
anos, fortalecendo o processo perma-

nente de negociação, através de co-
missões e grupos de trabalho, onde
temosobtidoavançosimportantes.Este
acordo também possibilita a FUP in-
tervirna políticadeSMSe nagestãoda
AMS,alémdegarantir compromissos
da Petrobrásembuscaroatendimento
de bandeirashistóricas comooauxílio
educacional para o nível superior e a
aposentadoria especial.

Plano Petros
Alémdestesavanços,umadasprin-

cipaisvitóriasdestacampanhareivindi-
catória foi garantir o compromisso da
Petrobrás empagarosretroativosrefe-
rentes à correção dos benefícios dos
assistidosdoPlanoPetrosquerepactu-
aram. Logo após a assinatura doACT,
as patrocinadoras e a Petros firmarão
umconvêniofinanceiropararealizaros
aportes necessários ao Plano Petros e
garantir o pagamento desta correção:
1,04% (de 09/2006 e 08/2007) e 3,3%
( parcela do INSS de abril a setembro
de2007).AFUPestápressionandopara
que o pagamento seja efetivado para
todos os aposentados e pensionistas
que repactuaramainda emdezembro.

FUP em luta permanente contra os leilões de petróleo
A decisão acertada do governo

federal de retirar da 9ª Rodada de
Licitação todas as áreas de explora-
ção da região de pré-sal onde a Petro-
brás descobriu o mega campo de
Tupi (41 blocos no total) reduziu consi-
deravelmente o interesse no leilão
que a ANP realizou nos dias 27 e 28,

no Rio de Janeiro. Das 271 áreas ofer-
tadas, 44% foram arrematadas, sendo
que os blocos de maior potencial (loca-
lizados na Bacia de Santos) ficaram
com a Petrobrás.

A estratégia do governo de preser-
var para a União os blocos de explora-
ção ligados à nova província petrolífera

de Tupi (e que as multinacionais con-
tinuam cobiçando) comprova a ne-
cessidade de suspensão dos leilões
de petróleo e gás, como cobra a FUP.
Mais do que nunca, precisamos estar
à frente deste debate, lutando para
que a legislação do setor e o marco
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Na próximaquarta-feira,dia05,a
CUTedemaiscentraissindicais reali-
zampela quarta vez a Marcha Nacio-
nal da Classe Trabalhadora, que pre-
tendereunir esteanoemBrasília cerca
de 30 mil trabalhadores. Esta quarta
ediçãoda marcha temcomoprincipais
eixosa reduçãoda jornada detrabalho
semdiminuiçãodesalário; maise me-
lhores empregos para o povo e o for-
talecimentodaSeguridadeSocialedas
políticaspúblicas.AFUP,assimcomo
a maioria de seus sindicatos filiados,
estarãopresentesnesta importantema-
nifestação.

Ascaravanas detrabalhadores se
concentrarãonoEstádioMané Garrin-
cha, a partir das 07 horas do dia 05. A

Marcha está prevista para sair às 10
horas, rumoà Esplanada dos Ministé-
rios. O ato de encerramento deverá
ocorrer por volta das 13 horas, em
frente ao CongressoNacional.

Astrêsprimeirasmarchasrealiza-
daspelascentrais sindicaisforamfun-
damentais para garantir oaumento do
saláriomínimo,pressionandoogover-
noe os parlamentares. O resultadofoi
o maior reajuste dos últimos 20 anos,
fortalecendoa açãodomovimentosin-
dical brasileiro, que tem inserido os
trabalhadores na agenda de desenvol-
vimento do país. A CUT luta para
priorizar a classe trabalhadora nesta
agenda, ampliando os direitos, geran-
do empregos e distribuição de renda.

FUP convoca petroleiros para a IV
Marcha da Classe Trabalhadora

Acidente com navio
sonda na Bacia de
Campos fere seis

trabalhadores

No último dia 28, um incêndio a
bordo do navio sonda 15 (NS-15),
operado pela empresa Noble do
Brasil, feriu seis petroleiros. Se-
gundo o Sindipetro-NF, o acidente 
ocorreu durante a operação de re-
entrada do poço 8MLL 35D RJS.
Houve um vazamento de gás, se-
guido de um flash que acarretou o
incêndio. O sindicato participa da
Comissão de Análise do Acidente
e está também acompanhando a
situação dos trabalhadores feridos,
que não correm risco de morte.

Em 2007, oito petroleiros morre-
ram em acidente de trabalho no
Sistema Petrobrás. Todos eles
terceirizados.

Eleição no Sindipetro PE/PB:
FUP e CUT apóiam a Chapa 1

Nesta terça-feira, 04,os petroleiros de Pernambuco e Paraíba participam da eleição que
escolherá a nova direção do Sindipetro para o próximo triênio. O atual coordenador do
sindicato, Luiz Antônio Lourenzon, lidera a Chapa 1 – Unidade Nacional – que tem o
apoio da FUP e da CUT, assim como dos demais 11 sindicatos filiados à Federação.

Encontro Nacional
dos Trabalhadores do
Setor Privado: Dias 07
e 08 em São Mateus,

no Espírito Santo

A FUP realiza nos próximos dias
07 e 08 o I Encontro Nacional dos
Trabalhadores do Setor Privado, que
tem como tema “Somos todos petro-
leiros. Trabalho igual, direitos iguais”.
O Encontro tem por objetivo unificar
as lutas dos trabalhadores das em-
presas prestadoras de serviço quer
atuam no Sistema Petrobrás, na bus-
ca por igualdade de condições de
trabalho e salários.

A FUP e seus sindicatos lançarão
durante o evento a campanha e o dia
nacional de luta dos trabalhadores
terceirizados, como o lema “Traba-
lho igual, direitos iguais”. Os dirigen-
tes sindicais também farão um balan-
ço nacional das negociações e dis-
cutirão políticas para o setor. A inscri-
ção para o Encontro deve ser feita
nos sindicatos e repassada à FUP
até quinta-feira, dia 04.

regulatório sejam alterados. Os petro-
leiros têm interesse direto nesta dis-
cussão. Uma de nossas principais
bandeiras de luta é a incorporação à
Petrobrás de todos os trabalhadores
da Transpetro e da Refap S.A., o que
está diretamente ligado à revogação
do artigo 66 da Lei 9478/97.

Para impor a nossa agenda, temos
que continuar resistindo aos leilões de
petróleo e envolver outros setores da
sociedade nesta luta. Daí a importância
das manifestações que a FUP e a CUT
têm realizado contra as licitações da
ANP. No dia 13 de novembro, reunimos
mais de 400 petroleiros de várias regi-
ões do país em frente à sede da Petro-
brás. No dia 22, participamos do ato
político realizado pela CUT e pelos

movimentos sociais na Candelária, no
Rio de Janeiro. No último dia 27, ocu-
pamos por doze horas a sede da ANP,
junto com integrantes do MST, CUT e
de outras entidades.

A ocupação - além de expressar
para a sociedade, a mídia, os parla-
mentares e o governo que quere-
mos a suspensão dos leilões de
petróleo - unificou a luta pela revoga-
ção da lei 9478/97 e em defesa da
nacionalização dos nossos recursos
minerais. A FUP e a CUT, junto com
as demais entidades que participa-
ram da ocupação da ANP, lançaram
um Fórum Permanente de Luta que
atuará neste sentido. No próximo dia
11, haverá a primeira reunião e até lá
o diretor geral da ANP, Haroldo Lima,
se comprometeu a discutir com as
entidades as nossas propostas.

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.fup.org.br
http://www.go2pdf.com

