Filiado à

ANO I Número XXXI - 9 de Novembro 2017

SEXTA É DIA NACIONAL DE LUTA
Negociação com a Petrobrás
também será no dia 10

A

AGENDA SINDIPETRO-RJ

Petrobrás agendou a próxima reunião de negociação
do acordo coletivo 2017 para
esta sexta, 14h. Justamente no dia em
que trabalhadores de todo o país estarão mobilizados contra a reforma trabalhista e em defesa das estatais. Mas
a manobra da empresa para tentar esvaziar a atividade unitária dos trabalhadores e da categoria petroleira não
vai dar certo.
Os trabalhadores estão atentos e
a reunião é mais um motivo para os
petroleiros do Rio de Janeiro participarem das atividades dos dias 9 e 10,
e ampliarem ainda mais as ações de
mobilização. Só haverá uma proposta
digna de ACT se a categoria mostrar a
força de sua unidade de forma contundente. A greve nacional petroleira já
está em debate nas bases e parece ser
a única forma de sermos respeitados
pela direção da Petrobrás.
Participe da plenária que acontece
nesta quinta-feira, dia 9, 17h, para or-

ganizar ações de mobilização no Dia
Nacional de Lutas e Paralisações, 10
de novembro. O encontro será no auditório do Sindipetro-RJ, na avenida
Passos 34. E na sexta-feira os petroleiros estarão em várias unidades – no
Rio e pelo país – realizando protestos,
atrasos e paralisações de 24 horas
para defender as conquistas do ACT
e da Petros e barrar a venda de ativos
e o desmonte da Petrobrás. O Sindipetro-RJ estará na porta das unidades a
partir das 6 horas. No final do dia uma
passeata está marcada para o Centro
do Rio, com concentração às 16h, na
Candelária.
Metalúrgicos, servidores de estatais e do governo estadual estão entre
os setores organizados para cruzar os
braços nesta sexta-feira contra as privatizações e as retiradas de direitos
históricos, previstas nas alterações
das leis trabalhistas e previdenciárias
organizadas por Temer e o Congresso
Nacional.

ASSEMBLEIA
DIA 9

17h30 no Sindipetro RJ
(Av. Passos, 34)

ASSEMBLEIA
DIA 10

a partir de 6h na porta
das unidades

Dia 10, sexta, 16h – Concentração na Candelária, passeata contra
a reforma trabalhista e em defesa das estatais
Dias 11 e 12, sábado e domingo, 9h às 17h – Curso Comunicação e
Expressão, em parceria com a UFRJ
Dia 12, domingo – Jogos finais da Ia Copa Sindipetro-RJ de Futebol
Society, no Cepe
Dia 13, segunda, 10h às 12h – Palestra sobre Petros com Ronaldo
Tedesco, no Cepe Fundão

FINAL DA COPA SINDIPETRO-RJ É NESTE DOMINGO

T

ermina com chave de ouro no
próximo domingo
(12), no Clube dos Empregados da Petrobrás (CEPE), a
‘1ª Copa de Futebol Society do Sindipetro-RJ’, quando serão disputados
os jogos semifinais e final do torneio
que teve início em 17 de setembro
com a participação de nove equipes.
Os jogos das semifinais começam já a
partir de 9h com a primeira partida
entre Abriu Chuta X Reduquiense
FC, e depois às 10h jogam Transpe-

tro CNCL X Sumidouro. As partidas
finais, que vão definir o terceiro colocado e o campeão, serão realizadas
a partir das 11h30 e 12h30. A 1ª Copa
de Futebol Society do Sindipetro-RJ
contou com a participação de mais
135 atletas-petroleiros.
“Os jogos foram emocionantes até a
última rodada da fase de grupos, com
muita disputa e um nível técnico muito bom. A categoria gostou e elogiou
bastante essa ação do sindicato, que
através do esporte integra os trabalhadores petroleiros. Isso contribuiu

para mudar uma visão que se tinha do
sindicato quando da gestão anterior,
que se mostrava muito inerte e sem iniciativas como essa para motivar uma
maior aproximação dos trabalhadores
do sistema Petrobrás, fazendo isso de
uma forma tão sadia com o futebol”
– analisa Roberto Santos, diretor do
Sindipetro-RJ e um dos organizadores do torneio.
Os jogos serão transmitidos ao vivo
pelas mídias sociais do Sindipetro-RJ,
com ampla cobertura e divulgação direto do CEPE da Ilha do Fundão.

não é fruto de incompetência”, explicou Tedesco.
Ex-presidente do Conselho Fiscal,
Tedesco explicou que o déficit não é de
caixa, mas atuarial, e terá impacto nas
contribuições apenas no futuro, se não
forem resolvidas as pendências agora.
A Petrobrás deve ao plano Petros mais
de 15 bilhões de reais. “A atual cobrança
do déficit é injusta, irracional, ilegal, absurda e inaceitável”, resumiu.

Fernando Siqueira explicou que o
Conselho Fiscal vem tentando contratar uma consultoria especializada para
reavaliar o passivo, mas o Conselho Deliberativo vem impedindo, apesar de
nem ter competência para isso. Mas a
Petrobras afirmou para a Comissão de
Valores Mobiliários dos EUA que não
sabe o valor real do passivo da Petros.
Veja a íntegra do debate no Facebook
do Sindipetro-RJ e na Tv Petroleira.

EQUACIONAMENTO
DA PETROS
EM DEBATE

A

palestra sobre equacionamento da Petros realizada nesta
terça no Clube de Engenharia
teve a presença de Fernando Siqueira,
presidente do Conselho Fiscal da Petros, e de Ronaldo Tedesco, membro
do Conselho Deliberativo. Os conselheiros relataram a contínua omissão
da direção da Petrobrás e da Petros
em relação ao débito da empresa com
o plano de previdência e defenderam
a responsabilização dos dirigentes
que aprovaram investimentos por interesses particulares que trouxeram
prejuízos à entidade. “A situação atual

PETROBRÁS TERÁ QUE RESTITUIR DESCONTOS DE RESCISÃO
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RJ, suspendeu através de uma antecipação de tutela os descontos feitos pela
Petrobrás aos trabalhadores que participaram da greve que durou mais de 20
dias em 2015. Além disso, a Petrobrás
foi condenada a restituir descontos
feitos em verbas rescisórias dos que se

,,

A

juíza Aurea Regina
de Souza
Sampaio, do Tribunal Regional do
Trabalho, 1ª Região, 34ª Vara do

desligaram depois deste período, inclusive a aqueles que aderiram ao PIDV.
A Petrobrás ainda pode recorrer da
sentença, mas ela é obrigada a cumpri-la, conforme determina a Tutela de
Urgência emitida pela Justiça do Trabalho no último dia 3 de novembro.
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