
A RVE (Remuneração Variável do Emprega-
do) traz em seu conceito uma série de distor-
ções, uma delas é em relação à Participação 
nos Lucros e Resultados. No regramento da 
PLR foi acordado que a maior remuneração 
não pode ultrapassar a 2,5 vezes o valor 
da menor, medida adotada para não gerar 
grandes distorções. A RVE não possui esse 
teto, assim, não é incomum alguns bônus 
serem quase 20 vezes maior do que outros.

Quando dirigentes do Unificado criticam 
a dita meritocracia como sistema prevale-
cente de avaliação, algumas pessoas torcem 
o nariz, como se houvesse um embate entre 
bons e maus funcionários. A RVE torna-se 
um exemplo vivo de que regras e metas 
atreladas a avaliações subjetivas de gerentes 
criam muito mais distorções do que justiça.

Uma mostra disso foi a recente conferência 
do gerente executivo interino do Comparti-
lhado, Jairo para “explicar” a RVE. Durante 
sua fala, para justificar o desconto de dias 
não trabalhados no cálculo da RVE, ele fez 
a seguinte observação: [tem trabalhador] 
“que vive apresentando atestado, você sabe 
que o cara é armador, o famoso atestado 

Bombril e você fica assim, caramba, fica 
se sentindo injustiçado porque aquele cara 
que é armador, que vive faltando, recebe o 
mesmo que você”.

É isso mesmo que você acabou de ler, o 
gerente executivo afirma que tem trabalhador 
malandro e por isso não irá receber o que a 
tal “meritocracia” estabelece.

A primeira questão a se analisar é pergun-
tar qual é a competência desse gerente ou 
qualquer outro executivo da empresa para 
definir se um atestado é fake – isso só pode 
ocorrer a partir de uma análise subjetiva que, 
de imediato, ataca dois profissionais, o pe-
troleiro/a e o médico que validou o atestado. 
Conforme se fez entender, apenas afasta-
mento por doença ocupacional ou acidente de 

trabalho com CAT (Comunicação de Acidente 
de Trabalho) serão válidos. Viroses, dores 
crônicas e crises emocionais que acome-
tem vários petroleiras e petroleiros devem 
se encaixar nessa ideia preconceituosa de 
atestado Bombril.

A partir de critérios tão díspares, que fi-
cam à mercê da percepção “clínica” do ge-
rente, cabe perguntar onde se encaixa a tal 
meritocracia – ou será que ela passa a ser 
substituída pela “cupinchocracia”?  Seria a 
RVE a nova face do famigerado surbônus 
tentado pela empresa anos atrás?

 Petrobrás reconhece erro
Nem mesmo a licença-maternidade tinha 

escapado do desconto na RVE. Essa interpre-
tação trazia em si o mesmo conceito misógino 
de Bolsonaro, que já afirmou que mulher 
deveria ganhar menos do que homem porque 
engravida. Aqui no caso, as mulheres devem 
ser penalizadas na RVE porque tiram licença 
maternidade.

O absurdo é tão flagrante que a própria 
Petrobrás reconheceu e encaminhou uma 
mensagem na noite da sexta-feira, 21, anun-
ciando a mudança no critério de avaliação.

O ABSURDO ERA TÃO FLAGRANTE 
QUE A PRÓPRIA PETROBRÁS 
RECONHECEU E ENCAMINHOU 
UMA MENSAGEM NA NOITE DA 
SEXTA-FEIRA, 21, ANUNCIANDO 
A MUDANÇA NO CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO.
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AVANÇO APÓS PRESSÃO

Após fala infeliz de gerente executivo, Petrobrás recua e anuncia inclusão da 
licença no cálculo da remuneração

PETROBRÁS RECUA E RETIRA DESCONTO DE 
LICENÇA-MATERNIDADE DO RVE



Na quinta-feira da próxima semana, 
dia 27 de junho, o Sindicato fará o 
pagamento aos petroleiros da ativa 
e aposentados incluídos na primeira 
lista da ação do Minutinho (Minutex), 
referente à Regional Campinas. A en-
trega dos cheques aos beneficiados 
será realizada das 9h às 17h, na sede 
do Sindicato, em Campinas.

Após 15 anos de tramitação do 

processo, a Justiça, finalmente, de-
terminou que a Petrobrás pague os 
valores devidos. Inicialmente, o paga-
mento será efetuado a 313 petroleiros, 
numa soma que totaliza cerca de R$ 
8,8 milhões.

A secretaria da Regional Campinas 
entrará em contato, por telefone, com 
cada um dos contemplados para in-
formação.

Em reunião realizada no dia 18 com 
a Gestão de Pessoas, FUP e FNP, a 
empresa informou que irá suspender 
a contribuição extraordinária da AMS 
do mês de julho. Esta foi uma exigên-
cia das entidades sindicais para que 
a negociação do Acordo Coletivo de 
Trabalho continue na próxima semana. 
Porém, a GP informou que não será 
possível suspender a contribuição do 
mês de junho, pois a folha de paga-

mento já está fechada.
A contribuição extraordinária fei-

ta pela Petrobrás descumpre o atual 
ACT, uma vez que foi imposto unila-
teralmente sem diálogo com os repre-
sentantes dos trabalhadores. Nesta 
mesma reunião, a FUP solicitou que 
os responsáveis pelo setor apresentem 
os documentos de estudo do cálculo 
realizado pela empresa para análise 
das entidades sindicais.

Após dois dias de reunião sobre 
a Tabela de Turno Ininterrupto de 
Trabalho com a gerência de Gestão 
de Pessoas, FUP e a FNP, a empresa 
aceitou suspender o processo de 
votação de uma nova tabela. E ficou 
marcado para a próxima semana, 
o início das negociações junto aos 
Sindicatos.

A categoria teve mais esta 
conquista devido aos esforços de seus 

representantes. A construção da atual 
tabela foi graças a luta da categoria 
em 1992, e que tem cumprido sua 
função até os dias de hoje. Porém, a 
atual direção da Petrobrás resolveu por 
alterar toda rotina dos trabalhadores de 
forma unilateral visando o melhor para 
a empresa e não para os trabalhadores. 
A FUP irá para a negociação defender 
o que for melhor para o trabalhador 
do regime de turno.

O Sindipetro Unificado obteve uma 
primeira e importante vitória na Jus-
tiça a batalha contra a Transpetro, 
referente ao Plano de Carreiras e Re-
muneração (PCR), lançado em outubro 
do ano passado. Conforme decisão em 
primeira instância da juíza do Trabalho 
Emanuela Angélica Carvalho Paupé-
rio, do Tribunal Regional da 2a Região, 
a empresa deverá suspender o PCR 
e anular as alterações dos contratos 
de trabalho dos petroleiros que aderi-
ram ao programa. O descumprimento 

da sentença prevê cobrança de multa 
diária.

Na sentença, publicada no dia 17, a 
juíza argumenta que “a prevalência do 
negociado sobre o legislado aumenta 
a responsabilidade dos sindicatos em 
razão da força normativa e a impor-
tância dos instrumentos coletivos após 
a reforma, fazendo com que os prota-
gonistas, além de atuarem de forma 
responsável, necessitam que as tais 
normas estejam bem claras e definidas, 
promovendo a segurança jurídica”.

AÇÃO DO MINUTINHO SERÁ PAGA DIA 27

PETROBRÁS ANUNCIA QUE VAI SUSPENDER 
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

APÓS NEGOCIAÇÃO COM A FUP, PETROBRÁS 
SUSPENDE TABELA DE TURNO

JUSTIÇA DO TRABALHO SUSPENDE PCR E ANULA ADESÕES

CAMPINAS

AMS

COM MOBILIZAÇÃO

TRANSPETRO

Reunião da FUP com representantes da Petrobrás

Reunião da FUP e FNP com Gestão de Pessoas

a semana2 


