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A VOZ DO PETROLEIRO
Ufa! Enfim fechamos o Acordo...
Prezados Petroleiros da Primeira Refinaria de Petróleo do Brasil!
No último dia 19 de fevereiro de 2010 por volta das 16h30min horas
na sede do IAC conseguimos finalmente fechar o Acordo Coletivo 2010. Confesso
que não foi bem o que queríamos e o que realmente a Categoria Petroleira
merece, mas nem por isso deixou de ser um “Bom Acordo”.
Analisando o contexto global a Categoria teve alguns avanços financeiros e os percentuais
perdidos em épocas passadas estão sendo gradativamente recuperados, pois a Empresa ainda reluta em
pagar um “Salário Digno aos Petroleiros de Rio Grande.”
Particularmente os Trabalhadores obtiveram uma Reposição Salarial de 6,6% a 23%, o grande
ganho foi o índice que se refere ao Piso da Categoria que passou de R$ 610,00 para R$ 750,00
chegando ao razoável índice de 22,95%, ”É POUCO, É, MAS VAI MELHORAR.
Digo a vocês que nossa LUTA não para por ai, a Diretoria do SINDIPETRO/RG está empenhada
na busca incessante de melhores Condições de Trabalho, Segurança e Remuneração Digna para quem se,
compromete e se expõe diariamente ao Risco. Nossa meta constante é a QUALIDADE DE VIDA, fazendo
com que o Retorno ao Trabalho seja um PRAZER e não um SOFRIMENTO DIÁRIO, pois ENTENDEMOS
AINDA, QUE ESTA É NOSSA CASA.
Salientamos que a luta por Salários mais Justos, esbarram na Inércia da Empresa em agir
quanto à Política Salarial e a implantação de um Plano de Cargos e Salários compatível com nossa
atividade, com o mercado atual e o que se avizinha em nossa cidade.
O SINDIPETRO/RG ESTÁ FAZENDO A SUA PARTE, só falta à iniciativa dos Diretores e Conselho
de Administração da Refinaria de Petróleo Riograndense entenderem e fazerem por onde, na preservação
da Dignidade e Qualidade de Vida de quem tanto se dedica para que os resultados apareçam, que são seus
Bravos e Dedicados Trabalhadores.
Estamos Atentos e Vigilantes. Um grande abraço a TODOS.
José Marcos Olioni

