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ACT, PETROS E PRIVATIZAÇÃO:
ASSEMBLEIAS QUINTA E SEXTA
Debate Equacionamento da Petros (pág. 2)

A

categoria petroleira não vai aceitar a retirada de direitos proposta
pela Petrobrás. A direção da empresa
- conforme reunião da última sexta (3)
- insiste em uma proposta que rebaixa
os direitos dos petroleiros com cortes
de benefícios, horas-extras e um reajuste vergonhoso de 1,73%, quando
vivenciamos uma inflação anual de
2,74% (IPCA), segundo o Dieese, com
séries de aumentos nos preços de alimentos e serviços que chegam até
75%, como na tarifa extra da conta de
luz, sem contar o escabroso plano de
Equacionamento do Plano Petros 1,
que vai gerar acréscimos de até 163%
nas contribuições de alguns petroleiros. A empresa informou que apresentaria uma nova proposta até o dia 10
de novembro. Mas sabemos que não
haverá mudança significativa sem
ações contundentes de resistência,
como a greve dos petroleiros.

AGENDA DE LUTAS
DA SEMANA

PLENÁRIA E ASSEMBLEIA - O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro convoca a categoria para uma
assembleia no dia 9, quinta-feira, a
partir das 17h, para debater ações de

resistência e organizar as atividades
de mobilização do Dia Nacional de
Lutas, 10 de novembro, convocado
por diversas centrais sindicais. No dia
seguinte, a partir das 6h, acontecem
assembleias e mobilizações na porta
das unidades. A pauta nos dois dias
de assembleia é o ACT da Petrobrás e
a luta contra o desmonte das estatais.
10 DE NOVEMBRO – Na sexta-feira,
a concentração para o ato será na
Candelária, a partir das 16h, de onde
trabalhadores de inúmeras categorias — como petroleiros, bancários,
comerciários, metalúrgicos, portuários e servidores das três esferas — seguirão em passeata pela avenida Rio
Branco até a Cinelândia. Convocado
e organizado por centrais sindicais
como CSP-Conlutas, CUT e CTB, além
das frentes Brasil Popular e Povo Sem
Medo, o Dia Nacional de Protestos,
Lutas e Paralisações tem como um
dos objetivos reconstruir a possibilidade de nova greve geral contra a
perda de direitos.
Nenhum direito a menos, Greve Nacional Petroleira Já!

Dia 7, terça, 17h30 – Debate sobre
equacionamento do plano Petros no
Clube de Engenharia

Dia 9, quinta, 17h – Plenária e assembleia
no Sindicato dos Petroleiros sobre ACT e Dia
Nacional de Luta

Dia 10, sexta, 6h – Início das
assembleias e ações de mobilização
nas unidades da Petrobrás

16h – Concentração na Candelária, passeata
contra a reforma trabalhista e em defesa
das estatais

DEBATE DIA 7 ÀS 17H30 SOBRE PETROS
N

esta terça-feira (7) o Sindipetro-RJ, em parceria com a Associação dos Engenheiros da
Petrobrás (Aepet) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), promove
um debate sobre o equacionamento
do plano Petros 1, a partir das 17h30,
no Clube de Engenharia, Centro do
Rio de Janeiro. O horário foi definido
para atender às necessidades, principalmente, do pessoal da ativa, embora o encontro seja aberto a todos
os interessados. Os esclarecimentos
serão dados pelos representantes dos
trabalhadores nos conselhos Fiscal e
Deliberativo da Petros, Fernando Siqueira e Ronaldo Tedesco, respectivamente.
No encontro serão debatidas as possíveis ações jurídicas que Aepet, Fenaspe e FNP cogitam impetrar para evitar
que o equacionamento seja feito da forma proposta pela Petros.
O evento será no auditório do 25º
andar do Clube de Engenharia (Avenida Rio Branco, 124).
GT VAI PEDIR À PREVIC QUE ADIE
PRAZO DE EQUACIONAMENTO
POR 90 DIAS - Na última segunda-feira (6), no Edisen, aconteceu a pri-

Ronaldo Tedesco (na foto em debate dia 18/10) estará junto com Fernando Siqueira na palestra desta terça

meira reunião do Grupo de Trabalho
(GT) que visa discutir o equacionamento da Petros. Durante a reunião,
houve consenso sobre proposta da
FNP no sentido de que seja solicitado
à Previc o adiamento, por 90 dias, do
prazo de equacionamento do plano
Petros 1.
A reunião também definiu que o
GT irá se encontrar duas vezes por
semana, às terças e quintas, durante

CURSO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
SÁBADO E DOMINGO NO SINDIPETRO-RJ
Será realizado dias 11 e 12/11 das 9h às 17h, no
Sindipetro-RJ (Av. Passos, 34), o curso ‘Comunicação
e Expressão’, uma parceria do sindicato com a UFRJ.
Ministrado pela professora da UFRJ Maria Malta, o
curso vai abordar as principais dificuldades de expressão
verbal em público e o que fazer para superá-las. O curso
é gratuito e as inscrições deverão ser feitas em lema@
ie.ufrj.br, com prioridade para os sindicalizados.

www.sindipetro.org.br
(21)3034-7300/7326
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60 dias corridos. A segunda reunião
será na próxima terça (14/11), das 9 às
18h. “A reunião foi fundamental para
vermos quais são as reais intenções da
Petrobras na discussão do equacionamento”, avaliou Agnelson Camilo, que
representa a FNP no GT.
Participaram da reunião, além da
FNP, representantes da Petrobras
(RH), Petros, FUP e Federação dos Marítimos.

AGENDA DAS CIPAS
TRANSPETRO SEDE - 7 de novembro, terça-feira, às 10h
TRANSPETRO TABG - 8 de novembro, quarta-feira, às 8h
EDISE - 9 de novembro, quinta-feira, às 14h
CENPES - 10 de novembro, sexta-feira, às 9h
EDIHB - 14 de novembro, terça-feira, às 14h
COMPERJ - 16 de novembro, quinta-feira, às 9h
EDISEN - 21 de novembro, terça-feira, às 10h
TRANSPETRO ANGRA - TEBIG - 21 de novembro, terça-feira, às 9h
UTE-BARBOSA LIMA - 22 de novembro, quarta-feira, às 8h
BGL1 - 29 de novembro, quarta-feira, às 9h
EDIVEN - 29 de novembro, quarta-feira, às 10h
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