
U
ma passeata da Candelária à 
Central encerrou as atividades 
do Dia Nacional de Luta dos pe-

troleiros e outras categorias mobilizadas 
contra os retrocessos sociais, a venda 
das estatais e as reformas da previdência 
e trabalhista. Em todas as mobilizações 
realizadas na Petrobrás, os petroleiros 
denunciaram a proposta da Petros de 
que os trabalhadores assumam a dívida 
da Petrobrás, que há muito não cumpre 
com suas obrigações financeiras com o 
plano da categoria petroleira.
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No Centro de Pesquisas os trabalha-
dores realizaram um almoçAto que 
reuniu trabalhadores próprios e tercei-
rizados em frente à portaria da Praça 
das Bandeiras do Novo Cenpes. A mo-
bilização protestou contra o desmonte 
da Petrobrás e o desrespeito aos direi-
tos dos trabalhadores.

No Edise, petroleiros, metalúrgicos, 
militantes do SOS Emprego e de movi-
mentos sociais marcaram presença com 
as centrais sindicais (http://bit.ly/ato-
edise). O ato se estendeu até o Edifício 

Senado, onde fica o escritório do presi-
dente da Petrobrás, Pedro Parente.

Também teve ato público no Ter-
minal Aquaviário Baía de Guanabara 
(TABG), Ilha do Governador, na porta 
da unidade. Já no Terminal da Baía de 
Ilha Grande (Tebig) , em Angra dos Reis 
, os trabalhadores mostram sua força e 
disposição de luta realizando atraso de 
uma hora na entrada do expediente.

No Edicin, um ato às 15h marcou o 
início da negociação entre a Petrobrás e 
representantes da FNP e dos sindipetros.

A 
Petrobrás apresentou sua pro-
posta, que corta gratificações 
e congela benefícios, na pri-

meira reunião de negociação do ACT 
2017(14/9). Apesar dos representantes 
do RH afirmarem que houve melhoras 
na situação financeira da empresa, in-
sistem em retirar direitos. Em relação 
ao equacionamento do plano Petros, a 
empresa indica a formação de um Gru-
po de Trabalho para estudar propostas 
alternativas ao que foi apresentado 
pela Petros.

A próxima reunião de negociação 
será marcada para a próxima sema-
na. A direção da Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) se reúne hoje 

para avaliar a proposta. E na próxima 
segunda-feira (18) o Sindipetro-RJ rea-
liza reunião do colegiado, aberta a toda 
a categoria, para debater estratégias de 
organização e mobilização.

Propostas – A FNP insistiu na rea-
lização de mesa única de negociação 
com os petroleiros e na prorrogação 
do atual ACT até o final da negocia-
ção. E criticou duramente a falta de 
proposta em relação à reposição de 
efetivo, que implica em riscos à segu-
rança do trabalhador. 

A empresa propôs reajuste de 
1,73% no salário base e na RMNR, fim 
do atual Benefício Farmácia, redução 
do valor das horas extras e do paga-

mento das horas de troca de turno, 
entre outros pontos. 

Unidade - Está claro que a Petrobrás 
pretende impor derrotas a categoria 
petroleira. Só muita mobilização e atu-
ação unitária podem garantir a ma-
nutenção dos atuais direitos, já que a 
empresa deixou claro que pretende re-
duzir as atuais 183 cláusulas para 114.

É fundamental um calendário uni-
ficado de lutas, com ações unitárias 
pelos 17 sindicatos de petroleiros 
existentes. Precisamos virar o jogo e 
mostrar que a categoria não vai acei-
tar o desmonte da empresa e a des-
truição dos direitos conquistados ao 
longo de tantos anos de luta.

Categoria precisa  
reagir de forma

firme: greve geral 
unificada



2 15/09/2017

Leia o BOLETIM 
SINDIPETR0-22

http://bitly/2vKAGUa
youtube.com/campanhapetroleo

Leia o BOLETIM 
SINDIPETR0-21

http://bitly/2vKAGUa

www.sindipetro.org.br 
(21)3034-7300/7326

Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo Henrique, Gustavo Marun, 
Natália, Vinícius | (21)3034-/7307/7337 | Edição e redação: Claudia de Abreu 

(MTb 17.081-RJ) | Redação: André Lobão (MTb 28.307-RJ | Secretaria: Ronaldo Martins 
| Diagramação: Carlos Soares (Mtb. 3698) | Projeto Gráfico: Caio Amorim | Ilustrações: 

Luís Cláudio (Mega) | Fotos: Samuel Tosta. Impressão: MEC | Tiragem: 12.000

PETROS QUER QUE TRABALHADORES 
ASSUMAM DÍVIDA DA PETROBRÁS
O 

Conselho Deliberativo da Pe-
tros aprovou nesta terça (12) o 
Plano de Equacionamento do 

Déficit do Sistema Petrobras. A propos-
ta aprovada não atende às ponderações 
apresentadas pelos conselheiros eleitos 
e promove encargos elevados, princi-
palmente para aposentados e pensio-
nistas. O déficit deve chegar a R$ 27,7 
bilhões até dezembro de 2017.

Nenhum desconto será realizado 
antes da aprovação do Plano pela Su-
perintendência Nacional de Saúde 
Complementar. A previsão é que o 
desconto tenha início em dezembro e 
se estenda por 18 anos.

A FNP e o Sindipetro-RJ divulgaram 

nota de repúdio ontem, lembrando que 
“estes temas de equacionamento do dé-
ficit e ações judiciais estão estritamente 
ligados ao prévio pagamento das dívidas 
que a Petrobrás tem com o Plano Petros”. 
Os trabalhadores exigem que a Petro-
brás honre suas dívidas. 

FNP e Fenaspe articulam um grupo 
de trabalho para estabelecer um plano 
de equacionamento que preveja a co-
brança das dívidas que a Petrobrás tem 
com os trabalhadores e participantes 
da Petros. Representantes das duas en-
tidades estiveram no Ministério Públi-
co no dia 8 de setembro para denunciar 
a dívida da empresa com os trabalha-
dores e participantes da Petros. 

No próximo dia 25 será realizado 
debate sobre Petros na OAB (plenário 
Evandro Lins e Silva, na Av. Marechal 
Câmara, 150/4º andar), das 10h às 15h. 
O evento reunirá advogados das asso-
ciadas da Fenaspe e dos Sindipetros da 
FNP, entre outros convidados, visando 
ajustar o planejamento das ações ad-
ministrativas e judiciais conjuntas a 
serem implementadas para o enfrenta-
mento do modelo de equacionamento, 
ainda em fase de análise e aprovação 
pelo órgão governamental. 

Veja a avaliação do ex-conselheiro 
fiscal  e agora conselheiro deliberativo 
da Petros, eleito pelos participantes, Ro-
naldo Tedesco: http://bit.ly/tedescocd

COPA SINDIPETRO-RJ COMEÇA NESTE DOMINGO

COMPERJ x REDUC
SUMIDOURO x CHÃO 
DE FÁBRICA
FALHA DE BOP x 
TRANSPETRO/CNCL
DIRETORIA F.C. x 
PETROGALÁTICOS
 VJ1 x ABRIU CHUTA
 VJ2 x ILHA REDONDA
VJ3 x VJ4
VJ5 x VJ6
VJ7 x VJ8

J1-09:00
J2-09:20

J3-09:40

J4-10:00

J5-10:20 
J6-10:40
J7-11:00 
J8-11:20

Final-12:00

O 
sorteio para os grupos e cha-
ves da 1a Copa Sindipetro-RJ 
foi nesta quinta-feira (14) com 

transmissão ao vivo 
pelo Facebook São 
dez equipes: Di-
retoria F.C.; Abriu 

Chuta; Transpetro/
CNCL; Ilha Redonda; Fa-

lha de Bop; Petrogaláticos; Chão 
de Fábrica; Comperj; Sumidou-

ro/Angra e Reduc. A primeira fase do 
torneio será neste domingo no Cepe. 

Os sorteios definiram a posição dos 
times em 3 grupos. No Grupo A, par-
ticipam os times Ilha Redonda; Falha 
de Bop e Sumidouro/Angra. No Grupo 
B, Abriu Chuta; Transpetro/CNCL; Pe-

trogaláticos e no C, Comperj, Diretoria 
F.C., Chão de Fábrica e Reduc. 

As partidas eliminatórias terão 10 
minutos. Em caso de empate, as par-
tidas serão decididas em cobranças 
alternadas de pênaltis. O atleta que 
acumular dois cartões amarelos esta-
rá automaticamente suspenso para a 
próxima partida. O atleta que receber 
um cartão vermelho durante o jogo 
também estará suspenso para a próxi-
ma partida. 

Na fase entre os grupos, as partidas 
serão de dois tempos de 20 minutos, 
com intervalo de 10 minutos. Em caso 
de vitória, o time acumula 3 pontos. 
Em caso de empate, 1 ponto. Em caso de 
derrota, nenhum ponto.

As próximas fases acontecem
nos dias 24 de setembro,
1 e 8 de outubro. 

Veja a tabela de jogos do primeiro 
dia da Copa Sindipetro-RJ


