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Após a entrega da Pauta 

de Reivindicações do pró-
ximo Acordo Coletivo de 
Trabalho – ACT dos traba-
lhadores do Sistema Petro-
brás a direção entreguista 
da Petrobrás -, apresentou 
uma contraproposta inde-
cente que sequer repõe a 
inflação dos últimos doze 
meses, cuja prévia, até o 
mês de junho, era 12,04%, 
conforme o INPC, medido 
pelo IBGE. Além disso, a 
atual gestão da estatal pro-
põe a redução e a retirada 
de direitos, num ataque sem 
precedentes, na história da 
categoria petroleira.

A direção bolsonarista 
da Petrobrás, entre outros 
absurdos, propõe: 1- rea-
juste das tabelas salariais 
em apenas 5%, muito abai-
xo da inflação; 2- reajuste 
das tabelas dos benefícios 
educacionais e do Progra-
ma Jovem Universitário, no 
mesmo percentual de 5%; 3- 
fim da Gratificação de Cam-
po Terrestre de Produção; 4- 
inclusão de todas as horas 
extras no banco de horas, 
com acrescimo de 50%; 5- 
horas extras das trocas de 
turno, com o mesmo acrés-
cimo de 50%; 6- feriado de 
turno somente nos dias 1° 
de janeiro, segunda e terça 
de Carnaval, quarta-feira de 
cinzas até o meio-dia, 1° de 
maio e 25 de dezembro; 7- 
não inclusão de regramen-
to do Teletrabalho; 8- reti-

rada da garantia da FUP e 
Sindicatos da negociação 
da PLR - Participação nos 
Lucros e Resultados; 8- al-
terar a relação de custeio 
da AMS de 60% x 40% para 
50 % x 50%, aumentando o 
valor do desconto do Gran-
de Risco; 9- cobrar o equa-

cionamento da AMS, se a 
participação dos benefi-
ciários não atingir 50% do 
seu custo total, aumentan-
do o valor do Grande Risco, 
durante o prazo máximo de 
06 meses; 10- aumentar o 
limite máximo de desconto 
da AMS para 40% do salário 
líquido.

Depois de reduzir a Petro-
brás a quase nada na Bahia, 
vendendo as suas principais 

unidades, o governo Bolso-
naro ataca de forma violen-
ta o nosso Acordo Coletivo.

Precisamos responder à 
altura esses ataques, se não 
quisermos perder os nossos 
direitos conquistados com 
muita luta. Portanto, o mo-

mento é de mostrar união 
e disposição para enfren-
tar este governo criminoso 
e essa direção inimiga dos 
trabalhadores e do povo 
brasileiro, que vem sofren-
do com os preços abusivos 
dos combustíveis para ga-
rantir lucros indecentes aos 
seus acionistas, principal-
mente de outros países.

Desta forma, a Federa-
ção Única dos Petroleiros 

(FUP), cumprindo decisão 
do seu Conselho Delibera-
tivo, indicou a realização 
de Assembleias em todo 
o país, para rejeição dessa 
contraproposta indecente 
da direção da Petrobrás. 

Diante do quadro extre-
mamente preocupante em 
que nos encontramos, o 
Sindipetro Bahia convoca 
todos os petroleiros e pe-
troleiras, do Sistema Petro-
brás, ativos, aposentados 
e pensionistas, a partici-
parem de uma Grande As-
sembleia, no Sábado, dia 
09/07, às 09 horas, no Real 
Classic Bahia Hotel, R. Fer-
nando Menezes de Góes, 
165 - Pituba, Salvador, para 
rejeitar essa proposta cri-
minosa da direção da Pe-
trobrás e mostrar a nossa 
força.
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GRANDE ASSEMBLEIA, NO 
SÁBADO, DIA 09/07
Vamos rejeitar a contraproposta indecente da direção da 
Petrobrás. Participe!

Confira no verso o com-
parativo da Pauta de 
Reivindicações do pró-
ximo Acordo Coletivo - 
ACT e a contrapropos-
ta indecente da direção 
Petrobrás.
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