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Vem aí um novo projeto de 
comunicação. PARTICIPE!

EM CONSTRUÇÃO

O Fórum Unitário reuniu diversas 
entidades sindicais e do movimento 
social para debater a conjuntura pós-
30 de junho. O evento aconteceu na 
última quarta-feira (5), no auditório 
do Sindipetro-RJ. 

O consenso foi de que para uma 
nova Greve Geral é preciso mais mo-
bilização e pressupõe uma unidade 
muito importante de todas as organi-

Fórum debate continuidade das lutas

O Sindipetro-RJ já começou a 
construção da pauta do acordo cole-
tivo 2017. As assembleias que come-
çam na próxima segunda-feira (17) 
escolhem delegados ao Congresso 
do Sindipetro-RJ que irá aprovar a 
pauta da categoria na base do RJ. É a 
hora de sugerir demandas e lembrar 
de problemas específicos da sua 
unidade. Lembramos que você pode 
participar também através do Canal 
ACT, aba da nossa página na internet 
(www.sindipetro.org.br). 

Hoje, data prevista para a vo-
tação da reforma trabalhista no 
Senado, petroleiros realizam ma-
nifestações em várias unidades. E 
denunciam o desmonte da Petrobras.

ASSEMBLEIAS – As assembleias para
 eleger os delegados para o Congresso 
do Sindipetro-RJ acontecem de 17 
de julho a 2 de agosto. A pauta das 
assembleias é: 1) Informe e debate 
sobre demandas, táticas de mobili-
zação e organização sindical para o 

Congresso organiza ACT e luta 
contra desmonte da Petrobrás

zações da classe trabalhadora. Força 
Sindical, UGT, CUT e CTB não lutaram 

para construir a unidade e as mobili-
zações necessárias. 

Os dias 11 e 12 de julho serão mar-
cados por novas mobilizações em diver-
sas categorias. Nesta terça está marcado 
um ato para a Alerj. O Fórum pretende 
realizar reuniões operativas para orga-
nizar a continuidade das lutas contra as 
reformas da Previdência e Trabalhista, 
além das ações contra Temer e Pezão. 

ACT, efetivo mínimo, desmonte e pri-
vatização, leilões, contrarreformas, 
demandas específicas do segmento 
ou da unidade; Organização por Local 
de Trabalho; a construção da unidade 
nacional petroleira; balanço da Greve 
Geral e próximos encaminhamentos; 
desfiliação da CUT; situação financei-
ra do sindicato e as medidas políticas 
e administrativas adotadas neste pri-
meiro mês da nova gestão; 2) Eleição 
dos delegados.

PROGRAMAÇÃO – O congresso, que 
acontece dias 4 e 5 de agosto, tem 
início às 17h30 de sexta com a re-
cepção de abertura. A partir das 18h 
a entidade apresenta seu novo pro-
jeto de comunicação, a proposta de 
pesquisa e da Campanha de Sindica-
lização seguida da apresentação da 
situação financeira e administrativa 
do sindicato. Às 19h entra em pauta 
a campanha “O Petróleo tem que ser 
nosso”, com debate sobre Conjuntura 
e Geopolítica, a reestruturação da 

campanha e planejamento de ati-
vidades. No sábado, o ACT está em 
pauta a partir das 9h. Ao meio dia 
terá a escolha de delegados ao Con-
gresso da FNP. A assembleia sobre 
desfiliação da CUT começa às 13h. O 
plano de ação para a construção das 
Organizações por Local de Trabalho 
(OLT) será às 15h e às 16h o balanço 
e as perspectivas para a nova gestão 
do Sindipetro-RJ.
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Petroleiros no ato da greve geral, dia 30 de junho

Aposentados ANGRA
Aposentados RIO
BGL-1
BRASFELS

CENPES - Portaria 1

      CIPD  adm 
                Grupo A
                Grupo B
                Grupo C
                Grupo D
                Grupo E
PCV2      Grupo A
                Grupo B
                Grupo C
                Grupo D
                Grupo E

COMPERJ

CNCL Grupo 1
CNCL Grupo 2
CNCL Grupo 3
CNCL Grupo 4
CNCL Grupo 5

EDICIN
EDIHB
EDISE  Adm                           
CNCL   Grupo A

CNCL   Grupo B
CNCL   Grupo C
CNCL   Grupo D
CNCL   Grupo E

Manguinhos
SENADO

TABG - Adm + Grupo D
CNCL    Grupo E
CNCL    Grupo B
CNCL    Grupo C
CNCL    Grupo A

TEBIG -  Adm
CNCL      Grupos A e C
CNCL      Grupo D
CNCL      Grupos B e E

TRANSPETRO SEDE
TEVOL

UTE BLS/BF - Adm
CNCL               Grupo A
CNCL               Grupo B
CNCL               Grupo C
CNCL               Grupo D
CNCL               Grupo E

VENTURA

02/08 - Quarta
01/08 - Terça
19/07 - Quarta
19/07 - Quarta

01/08 - Terça

02/08 - Quarta
27/07 - Quinta
18/07 - Terça
20/07 - Quinta
25/07 - Terça
02/08 - Quarta
18/07 - Terça
20/07 - Quinta
01/08 - Terça
27/07 - Quinta
25/07 - Terça
 
26/07 - Quarta
 
02/08 - Quinta
17/07 - Segunda 
17/07 - Segunda
20/07 - Segunda
19/07 - Quarta

20/07 - Quinta
18/07 - Terça
21/07 - Sexta
21/07 - Sexta

19/07 - Quarta
21/07 - Sexta
19/07 - Quarta
25/07 - Terça

26/07 - Quarta
02/08 - Quarta

18/07 - Terça
19/07 - Quarta
26/07 - Quarta
24/07 - Segunda
18/07 - Terça

18/07 - Terça
18/07 - Terça
17/07 - Segunda
25/07 - Terça

25/07 - Terça
27/07 - Quinta

17/07 - Segunda
20/07 - Quinta
25/07 - Terça
17/07 - Segunda
17/07 - Segunda
27/07 - Quinta

27/07 - Quinta

14:00
14:00
16:30
07:00

11:30

07:30
06:30
06:30
06:30
06:30
06:30
14:30
14:30
06:30
14:30
14:30

07:00

06:30
22:30
14:30
14:30
06:30

12:30
12:30
12:30
14:00

Pessoal de folga vota em qualquer assembleia

Participe da assembleia na sua unidade: 
14:00
14:00
14:00
14:00

12:00
12:30

06:30
22:30
22:30
22:30
22:30

07:30
07:00
07:00
15:00

12:30
07:25

07:00
14:30
14:30
14:30
06:30
14:30

12:30

Assembleias elegem delegados 
para Congresso do Sindipetro-RJ
A eleição dos delegados do Congresso será na proporção de um delegado(a) para cada três 
associados presentes na sessão da assembleia. Qualquer associado tem direito a falar, votar 
e candidatar-se em qualquer sessão de assembleia, não podendo votar ou candidatar-se em 
mais de uma sessão. A diretoria do Sindipetro-RJ vai abrir mão do direito estatutário de ser 
delegado nato ao congresso da entidade. Todos os delegados serão eleitos. 
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O Sindipetro-RJ participou das 
mesas de acompanhamento do ACT 
dias 5 e 6 de julho. No debate sobre 
as questões de SMS o ponto positivo 
da reunião foi o reconhecimento da 
equipe de SMS sobre a necessidade 
de realizar encontros frequentes 
com os sindicatos. Mas várias ques-
tões ficaram sem respostas satisfa-
tórias, entre elas: falhas recorrentes 
na área operacional; treinamento 
da equipe de brigadista em horário 
inadequado; resgate médico aéreo; 
terceirização; NR13; horas extras; 
entre outras.

Chamou a atenção a quan-
tidade de ruídos de informação 
geradas pelas gerências regionais. 
Constatou-se até que reuniões 
inexistentes foram relatadas como 
realizadas. Para dirigentes da 
FNP, gerentes regionais também 
estariam manipulando índice de 
acidentes nas unidades ao subnoti-
ficar ocorrências. No entanto, tudo 
isso é só a ponta do iceberg. Outros 
problemas podem estar ligados às 
gerências regionais.

Benefício Farmácia - Representan-
tes da AMS da Petrobrás conversa-
ram também sobre o novo modelo 

de Benefício Farmácia. O ponto 
principal apresentado foi o fim da 
aplicação do conceito do mutua-
lismo (contribuição de todos para 
beneficiar um dos contribuintes), 
migrando para o modelo de contri-
buição opcional (o indivíduo banca 
o seu custo) para obtenção de re-
médios para doenças crônicas. A 
proposta acaba com o atual sistema 
de reembolso e cria a coparticipa-
ção dos beneficiários no custeio de 
medicamentos por meio de entrega 
em domicílio.

Nesta nova proposta, as doenças 
agudas não serão mais cobertas. 
Apenas as doenças crônicas serão 
cobertas integralmente. Por exem-
plo: se o beneficiário apresentar 
um quadro gripal terá que comprar 
integralmente seus remédios. Mas, 
se o custo unitário do medicamento 
para tratamento da doença aguda 
ultrapassar R$ 300,00, a empresa irá 
cobrir numa faixa de valor percen-
tual que irá variar de 15% a 70% de 
custo para a coparticipação da em-
presa no gasto. Agora, se o custo for 
menor que os R$300,00, o benefici-
ário será responsável integralmente 
pelo custo. 

Dirigentes da FNP se preocupam 

com a proposta. “Teremos um pro-
grama menor e mais caro”, avaliou 
Rafael Prado, diretor da FNP e do 
Sindipetro-SJC.

Redução de efetivo - Em relação ao 
efetivo mínimo, a FNP questionou o 
plano de redução da Petrobras que 
já reduziu o efetivo nas refinarias. A 
Petrobras apresentou a nova reor-
ganização de método de trabalho na 
área industrial que prioriza somente 
resultados técnicos e desconsidera 
fatores humanos, desrespeitando 
inclusive a ‘NR 17’, que trata da 
adaptação das condições de traba-
lho. A metodologia não considera 
a participação dos sindicatos e das 
Cipas em sua elaboração e aumenta 
o risco de acidentes de trabalho e 
desastres ambientais.

O Sindipetro-RJ tem conheci-
mento de redução do efetivo no 
Cenpes, TABG e CNCL. A empresa 
tem oferecido vagas para operado-
res se transferirem para a área de 
plataformas. Mas se negam a revelar 
o destino destes setores que estão 
sendo modificados. A suspeita é de 
que esta redução seja o início de um 
processo de sucateamento e prepa-
ração para a privatização. 

Sindipetro-RJ e FNP
questionam redução do efetivo e 
mudança do Benefício Farmácia
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reunião dos aposentados 
da Petrobras do mês de 
julho debateu os problemas 
da AMS e as propostas de 

mudanças no Benefício Farmácia feitas 
pela empresa. A indignação é total com 
a burocratização das normas de uso 
que, na prática, cria dificuldades e faz 
alguns até desistirem de usar. Aposen-
tados e pensionistas debateram pro-
postas de mobilização para manifestar 
sua indignação com a Petrobrás.

O Conselheiro Fiscal da Petros 
Paulo Brandão falou sobre os proble-
mas da previdência dos petroleiros 
e criticou o discurso da Petrobrás 
de que não são responsáveis pelo 
déficit. Ele reclamou sobre a baixa 
participação de petroleiros na vota-
ção da Petros, especialmente neste 

momento tão importante onde se 
debate o futuro do plano de previ-
dência. A eleição desse ano para os 
representantes dos trabalhadores 
nos Conselhos Fiscal e Deliberativo 
da Petros teve baixa participação. 
Foram menos de 20 mil votos, dos 
cerca de 140 mil assistidos. Menos 
de 14% de participação em um mo-
mento de crise no Plano, onde se fala 
em um déficit técnico da ordem de 
R$ 26 bilhões. 

O próximo encontro dos aposen-
tados do Sistema Petrobrás é dia 1º 
de agosto e tem caráter de assem-
bleia. É muito importante a participa-
ção dos aposentados e pensionistas 
para escolher seus representantes 
no Congresso do Sindipetro-RJ. Leia 
mais sobre o Congresso nas pag. 1 e 2.

Aposentados criticam mudanças
do Benefício Farmácia

A

Durante uma tentativa de rene-
gociar minhas dívidas descobri que 
as instituições, BB, Caixa Econômica 
e Banco Alpha não estão negociando, 
concedendo ou realizando acordos 
para consignados da força de trabalho 
da nossa empresa. Mais um processo 
de marginalização promovido pelo 
mercado contra a Petrobras e seus tra-
balhadores, com o intuito de depreciar 
seu patrimônio para facilitar um possí-
vel, já quase real, desmonte? Mais uma 
negligência da politica de RH da atual 
administração contra os trabalhadores 

que na maioria questionam suas ações? 
Ou o mercado financeiro possui alguma 
informação tratada em confidenciali-
dade, que impactará em nosso futuro?

Este ocorrido, para mim, representa 
mais um dos ataques à integridade da 
categoria petroleira. Um dos muitos 
que, infelizmente, acontecem sem que 
se enxergue um esboço de reação por 
parte de nós, trabalhadores. Hoje tam-
bém assistimos um massacre aos tercei-
rizados e essa realidade está cada mais 
próxima da força de trabalho própria.

Jorge Brito, petroleiro do Cenpes

Problemas com a Petrobrás ou com o petroleiro? 
Carta

O Sindipetro-RJ cobrou a 
Petrobrás sobre o caso, infor-
mando que o trabalhador rece-
beu a informação da Caixa, Alfa 
e BB de que a companhia teria 
um problema de cadastro. Com 
isso, não estava sendo possível 
aos petroleiros pegar emprés-
timos ou renegociar dívidas. A 
Petrobrás se comprometeu a 
fazer contato com estes bancos 
para esclarecer.

No apoio àqueles que sofrem 
com o inverno e que não têm di-
nheiro para comprar casacos e co-
bertores para se proteger do frio, o 
Sindipetro-RJ adere à Campanha do 
Agasalho, recebendo doações como 

agasalhos, meias e cobertores. 
 O material será repassado a 

moradores em situação de rua, en-
tidades assistenciais, asilos, entre 
outras que trabalham na tentativa 
de amainar o sofrimento daqueles 

que convivem com as baixas tempe-
raturas do inverno. A doação pode 
ser deixada na garagem da sede do 
Sindipetro-RJ (Av. Passos, 34), em 
horário comercial, de 9h às 18h, de 
segunda à sexta-feira. 

Campanha do Agasalho


