Boletim do Sindipetro PA AM MA AP nº 05 - 31 de maio de 2022

CAMPANHA REIVINDICATÓRIA ACT 2022:
CHEGOU A HORA DE RECONQUISTAR DIREITOS
FNP e FUP vão realizar ato conjunto no Rio de Janeiro para a entrega das pautas, em 2 de junho, e atos nas bases do país

A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) vai protocolar na Petrobras, nesta quinta-feira, a pauta da categoria para
o Acordo Coletivo de Trabalho 2022. Houve acordo com a FUP para ato nacional no Edifício Senado (Edisen), no RJ, para
entrega conjunta das reivindicações. Confira as principais bandeiras dos(as) petroleiros(as) para a negociação deste ano:

RECOMPOSIÇÃO SALARIAL: inflação pelo maior índice 2021/2022 + IPCA 2020 (2,94%) não concedido +
diferença referente ao IPCA 2019 (1,03%) + 5% de produtividade = INFLAÇÃO + 9,20%
🚩 ADICIONAL DE PERMANÊNCIA NO AMAZONAS: retorno do pagamento para todos(as)!
🚩 AMS: custeio das despesas na proporção de 10% para os beneficiários titulares e 90% para a companhia!
Retorno da margem consignável de 30% para 13% para participação no custo dos atendimentos dos empregados!
🚩 JOVEM UNIVERSITÁRIO(A): retorno do programa para todos(as), interrompido para adesões a partir de 2019!
🚩 SEGURANÇA NO EMPREGO: permanência da cláusula de que haverá não dispensa sem justa causa!
🚩 HORA EXTRA TROCA DE TURNO: pagamento a 100%, acrescido dos reflexos!
🚩 TELETRABALHO: regramento no ACT, com comissão paritária de acompanhamento; apoio mensal para adesão e
adequação da residência; pagamento de gastos mensais com contas; vedação ao uso de apps não corporativos;
🚩 REMISSÃO: anulação de demissões e punições devidas a movimentos reivindicatórios e de representação sindical!
🚩 LIBERAÇÕES SINDICAIS: isonomia entre as liberações concedidas para a FUP e a FNP!
🚩 

02/06:
MOBILIZAÇÕES NAS BASES DE NORTE
A SUL DO PAÍS
Para demonstrar a disposição da PA/AM/MA/AP, será realizado ato na sede
Convocamos todos(as) os(as) tra-

categoria em reconquistar os direitos
perdidos nos últimos ACTs, haverá
manifestações em diversas unidades
da Petrobras pelo Brasil.
Na área de representação do Sindipetro

da UO-AM (ver convocatória abaixo). No
mesmo dia, as Federações voltam a se
reunir para discutir como avançar para
uma campanha unificada com mesa
única de negociação.

balhadores(as) do Ediman e demais
que estejam na folga, além de aposentados(as) e pensionistas de Manaus
(AM), para darmos juntos o pontapé
inicial de uma campanha vitoriosa!

RECEBA AS NOTÍCIAS DO
SINDICATO NO WHATSAPP

A categoria agora tem um novo canal de informação do Sindipetro PA/
AM/MA/AP. O Sindicato criou grupos
para envio de informações relevantes sobre assuntos como a Campanha
Reivindicatória do ACT 2022, AMS, Petros, defesa da Petrobras e dos direitos
dos (as) trabalhadores.
Vale lembrar que os grupos são
exclusivamente para envio de mensagens institucionais por parte do
Sindicato, de modo a evitar postagens diversas pelos participantes.
Se inscreva no grupo de sua unidade utilizando os QR-Codes ao lado.

Ediman (AM) Urucu/PEA (AM)

TA Belém (PA) TA São Luís (MA)

SIGA
O
SINDIPETRO
NAS
REDES
SOCIAIS
Outra forma de dinamizar o acesCurta nossa página no Facebook

so da categoria às informações do
Sindipetro PA/AM/MA/AP são as
contas nas redes sociais.

(@SindipetroAmazonia), nos siga no
Instagram (@sindipetroamazonia) e
fique bem informado(a)!

Acesse o QR-Code acima para
curtir a página no Facebook

Acesse o QR-Code acima para
seguir no Instagram

EDITORIAL
O FANTASMA DA PRIVATIZAÇÃO

Além das pautas corporativas
para o Acordo Coletivo de Trabalho, pautadas neste boletim,
teremos que travar, ainda, uma
luta mais complexa. Se trata de
defender a Petrobras da privatização alardeada diuturnamente
por Bolsonaro.
Mesmo que por vezes possamos
analisar que anúncios sobre o assunto se tratem de meras bravatas
para criar “cortinas de fumaça” e
desviar o foco das atenções de outros problemas nacionais, é fato que
nunca antes esta intenção foi sido
defendida de forma tão descarada.
O mesmo governo federal responsável pela manutenção da
política de Preços de Paridade de
Importação (PPI) acusa a Petrobras — cuja direção é nomeada
por Bolsonaro, como responsável por decisões que seriam tomadas de forma completamente
autônoma. Nada mais falso!
É notório que a União controla
seis das 11 cadeiras no Conselho
de Administração da Petrobras,
por deter maioria nas ações ordinárias da empresa. Ora, como esta
maioria, caso tivesse esta intenção, não poderia impor sua gestão
sobre os rumos da empresa?
Toda esta desinformação proposital publicizada por Bolsonaro
tenta ganhar setores da população
para apoiar a entrega da Petrobras por inteiro, complementando
o processo já ocorrido com tantas
outras empresas e unidades do
Sistema Petrobras que foram privatizadas nos últimos anos.
Caberá à categoria petroleira organizada se contrapor e denunciar
este processo, e, aliada a demais
setores da classe trabalhadora —
que é a mais atingida pelo aumento dos preços, defender, até as últimas consequências, uma Petrobras
estatal para os(as) brasileiros(as)!
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