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ESPECIAL CENPES

CENPES: ALMOÇO ATO NESTA QUINTA
(14) PRAÇA DAS BANDEIRAS,
A PARTIR DE 11HS.
Atividade faz parte do Dia
Nacional de Lutas contra
o desmonte da Petrobrás e
contrarreformas de Temer

O

desmonte do CENPES não é mais um discurso do
sindicato, está em processo acelerado onde mesmo o trabalhador mais distraído consegue perceber. Não restam mais dúvidas que após o setor elétrico,
CEDAE, Casa da Moeda, Bancos, etc. os canhões serão
apontados com toda força contra a Petrobrás que já está
sendo vendida de diversas formas.
Não se trata mais de concordar ou discordar do sindicato, temos que colocar em movimento aqueles que ainda
acreditam na vida, pois são esses que mudam as coisas
pra melhor, que mudam os rumos da história. Não podemos deixar aqueles que se sentem derrotados, frearem
nossa luta, pois já basta a desmobilização que as centrais
sindicais têm feito contra nossa luta.
O Brasil pode estar caminhando para o abismo. A Petrobrás, os empregos, a aposentadoria, nossos direitos e
também nossa vida estão em jogo.
Estamos sendo governados por uma rede criminosa
que tem no executivo, no congresso e judiciário, suas expressões de desrespeito a tudo e a todos, obedecendo unicamente às determinações dos grandes conglomerados
financeiros.
O dinheiro gasto na última votação para livrar de investigação o presidente da República, mostra do que eles
são capazes, e que nada está garantido para nenhum trabalhador aposentado ou da ativa. As reformas, se não interronpidas, vão atingir especialmente aos mais desfavo-

Não importa a cor do crachá, juntos no Dia Nacional de Lutas.
#somostodospetroleiros

recidos na sociedade, tirar direitos e achatar os salários.
A violência está aumentando de forma assustadora, ameaçando todos nós independente de sermos terceirizados
ou próprios; brancos ou negros, sindicalizados ou não.

“Almoço ato” com abraço no CENPES
Neste dia 14, onde vários trabalhadores irão protestar
aglutinando forças para enfrentar toda esta situação, estaremos realizando no horário do almoço, um grande protesto contra o desmonte do CENPES, pela defesa da Petrobrás
e apoio aos terceirizados, na luta pelos 30% para todos e
pela criação de uma associação, em frente à portaria da
Praça das Bandeiras do Novo CENPES, com um almoço
público, onde estaremos servindo quentinhas, parte financiada pelo sindicato e parte pelos trabalhadores. Será
também um “abraço” ao CENPES.
Providenciaremos mesas e cadeiras, convidando entidades representativas dos trabalhadores, estudantes e professores da UFRJ, alem de outras instituições da região.
Neste mesmo dia, trabalhadores dos terminais e outros
petroleiros no país estarão mobilizados, assim como o setor elétrico, servidores estaduais e federais.
Convide seu (sua) companheiro (a) de trabalho, para
que nossa união seja o início de uma grande reação e o

TERCEIRIZADOS DO CENPES
NA LUTA, EXIGEM RESPEITO
AOS SEUS DIREITOS!
E

m reuniões promovidas pelo SINDIPETRO-RJ com
os trabalhadores e trabalhadoras de empresas terceirizadas estes sempre demonstram sua insatisfação generalizada com os diversos contratos no CENPES.
São diversas denúncias contra empresas que cometem
irregularidades e ameaçam os trabalhadores com punições e demissões. O SINDIPETRO-RJ, embora não represente oficialmente esses trabalhadores, não pode permitir que isso aconteça dentro da Petrobrás.
Na última reunião de SMS do CENPES, a nossa entidade denunciou o assédio moral de algumas empresas, que
ameaçaram trabalhadores por participação em reuniões
fora da Petrobrás. Alguns desses gerentes ou encarregados já estão sendo identificados para que providências
sejam tomadas junto aos órgãos competentes.
O SINDIPETRO-RJ já relatou ema reunião especifica com
o RH do CENPES a grande quantidade de problemas, envolvendo os terceirizados, com intuito de buscar soluções. Confira quem pisa na bola com os trabalhadores no CENPES:
Aut Vale: de imediato foi encaminhada questão relacionada ao café da manhã dos empregados e enquadramento
funcional de alguns desses, embora continue o impasse
sobre qual o piso reivindicado pelos trabalhadores. Aqui
gostaríamos de ressaltar a importância da presença do sindicato da Construção Civil que em assembleias debateram
vários itens. Estando presente o dono da empresa na busca
de soluções para os reclames dos trabalhadores.
Falcão Bauer: os trabalhadores estiveram reunidos com
o sindicato de Petroleiros da Região Norte Fluminense do
estado, com a presença também do Sindipetro-RJ. Ficou
clara, a manobra da empresa em seu enquadramento
sindical para pagar salário menor a seus empregados, na
medida em que pelo acordo praticado seus empregados
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tiveram um aumento de 2,5%, enquanto no acordo estabelecido com os trabalhadores, da empresa em Macaé, o
aumento foi de mais de 8%, faltando ainda o retroativo
deste mesmo acordo.
Personal: Depois de sofrer com o atraso de pagamento
em seus últimos salários, sem poder reclamar, devido à
mordaça que existe na empresa, esses trabalhadores temem pelos próximos pagamentos e também pelo futuro
de suas indenizações.
Vix: Na empresa a insatisfação também é muito grande, com salários reduzidos sem que a empresa respeite o
salário mínimo regional da categoria.
Vinil: Muita reclamação, e o Sindicato da Construção
Civil confirma que os trabalhadores estão enquadrados
sindicalmente de forma errada, com prejuízo financeiro
dos pisos salariais que na construção civil é mais alto. Em
geral, os trabalhadores são obrigados a pedir demissão
para as empresas não pagarem os 40% do Fundo de Garantia a qual teriam direito por demissão.
Nova Rio: essa insiste em manter a burca(toca) trazendo
grande incomodo para os trabalhadores por implicância.
Por tudo isso, exigimos respeito aos trabalhadores e à
sua organização sindical!
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