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PETROBRÁS RECUA
E PRORROGA ACT
Apesar da conquista, a empresa
não se comprometeu com a
manutenção de direitos.

CONCENTRAÇÃO HOJE
PELA MANHÃ NA PORTA
DAS UNIDADES

A

reunião de negociação com
a Petrobrás realizada nesta
terça, dia 28, não avançou
em relação à proposta anterior. Mas
a empresa prorrogou a vigência do
atual acordo coletivo, após a pressão
dos trabalhadores. Porém, questões
como cortes no Benefício Farmácia, no
valor da hora extra, o não pagamento
da dívida com a Petros e a venda de ativos, entre outras questões, continuam
sem solução. Assim como a redução salarial e as demissões dos terceirizados.
A Petrobrás disse que se comprometia
a apresentar uma nova proposta, porém só em 15 de dezembro. E já disseram que não terá grandes mudanças.
Vão insistir no corte de direitos.

Não podemos entrar pelo mês de
dezembro sem acordo coletivo. Exigimos que a Petrobrás apresente na
próxima semana uma nova proposta,
sem retirada de direitos. A empresa
pretende usar o período das festas de
fim de ano para tentar pressionar os
trabalhadores a assinar um ACT com
menos direitos.
Por conta disso, é fundamental
manter as mobilizações marcadas
para hoje na porta das unidades. A
categoria está em assembleia permanente e decide hoje pela manhã os
próximos passos da luta.
PRÓXIMO ROUND – Os petroleiros
vão discutir a participação da catego-

ria na greve geral do dia 5 de dezembro, que está sendo organizada por
sindicatos e centrais sindicais contra a
Reforma da Previdência. É importante
unificar as mobilizações porque a luta
contra os retrocessos e a venda do patrimônio dos brasileiros é de todos os
trabalhadores. Para derrotar a direção
da empresa e o governo Temer com
suas reformas e privatizações precisamos unificar a classe trabalhadora.

Nesta quinta (29) o auditório do Sindipetro-RJ abriga a plenária de entidades que estão organizando a greve
geral do dia 5 de dezembro, a partir
das 17h30.

ASSEMBLEIAS DO EDISEN,
EDISE E VENTURA DEBATERAM
MOBILIZAÇÕES NESTA TERÇA
P

etroleiros do Edisen, do Edise
e do Ventura fizeram, na tarde desta terça (28), assembléias
para organizar a participação dos setores administrativos dos três prédios na
greve petroleira. No Edisen, a assembleia aprovou a realização de atraso
de duas horas hoje, na entrada, e assembleia às 9h, com participação dos
aposentados na manifestação contra o
equacionamento abusivo.
Outra deliberação do Edisen foi incorporar a pauta dos terceirizados,
expressando, na mesa de negociação,
a contrariedade quanto à retirada de

direitos, ao rebaixamento geral de salários e à precarização das condições de
trabalho. Além disso, manter e ampliar
os atrasos, mediante avaliação diária,
em solidariedade à greve nas áreas
operacionais.
A categoria está em assembleia permanente e a orientação geral é pela
realização de concentrações nas unidades, amanhã, a partir das 7h.
“A proposta da Petrobrás é muito
ruim e este é o momento de nos unirmos,
empregados próprios e terceirizados. A
luta dos empregados próprios fortalece
a luta dos terceirizados e vice-versa. A

política da Petrobrás é de desinvestimento, não é de fortalecer os trabalhadores.
Portanto, se não houver greve, a Petrobrás não vai recuar na retirada de direitos”, afirmou Natália Russo, da direção
do Sindipetro-RJ.
“Temos que ter clara a necessidade da
nossa greve petroleira e também da greve geral contra a reforma da previdência
e a reforma trabalhista, que as centrais
estão convocando para o dia 5 de dezembro. Os petroleiros poderão ter um papel
destacado nessa greve. Esse é o caminho”,
completou Vinicius Camargo, também
dirigente do Sindipetro-RJ.

Os trabalhadores decidiram iniciar as mobilizações do dia 29 a partir das 7h, em frente às unidades
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