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HOJE (29), 7h, 
Praça das Bandeiras -CENPES

#Luto e luta pelas refinarias, dutos, terminais, 

FAFENs, campos terrestres e toda a Petrobrás!

agora é greve!
Petroleiros de todo o país iniciam hoje greve geral da categoria. Nos sindi-

petros da FNP a paralisação é por tempo indeterminado. A Federação e seus 
sindicatos já enviaram o comunicado de greve à Petrobrás.

É preciso derrotar a política de preços de Temer e Pedro Parente, e, sobre-
tudo, a privatização da Petrobrás. É urgente nos unirmos para construir um 
país independente e forte, com uma Petrobrás 100% estatal e como empresa 
única do petróleo no Brasil, indutora do desenvolvimento nacional e geradora 
de empregos.

A realidade que se impõe hoje no país demonstra a necessidade de FNP, FUP 
e Centrais Sindicais deflagrarem já a Greve Geral unificando caminhoneiros, 
petroleiros, eletricitários, professores e todas as categorias profissionais.

Todos 
de preto!  

#foraPARENTE

Todos à Plenária em defesa da greve dos caminhoneiros e organização 
da greve petroleira - Hoje 29/05 às 17h30 - auditótio do Sindipetro-RJ

 Movimentos sociais, associações e sindicatos solicitaram espaço ao Sindipetro-
-RJ para ajudar a organizar a greve petroleira e apoiar o movimento dos caminho-
neiros. Assim, o  sindicato convida as demais entidades, associações e trabalhado-
res para fortalecer a Greve Nacional Petroleira e derrotar a política entreguista de Temer.

Contra a privatização, o equacionamento e a perda de direitos

Lutar contra o desmonte 
do Sistema Petrobrás é 
lutar pela redução do 
preço do diesel, da gaso-
lina, do gás de cozinha e 
de todos os derivados! 

“

“
Protesto no EDISEN dia 23/05

AMANHÃ (30), 12h,
Edifício Senado - EDISEN
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PETROLEIRAS E PETROLEIROS ORGANIZAM A GREVE
De 15 a 23/05, em assembleias, mais de 700 trabalhadores das bases do Sindipetro-RJ, aprovaram por 81%  o estado de greve contra a 

privatização de refinarias, dutos e terminais , FAFENs, campos terrestres, contra leilões  do petróleo, o equacionamento absurdo da Petros e 
a precarização de direitos como AMS e Benefício Farmácia. Em relação a PLR, com 60% dos votos, a base rejeitou a proposta e quer o retorno 
das negociações. A atual proposta de PLR diminui os valores acordados com os trabalhadores, utilizando critérios que beneficiam gerentes.

Desde a semana passada, várias refinarias, terminais, unidades operacionais cortaram rendição, realizaram atrasos e paralisaram 
suas atividades inclusive no final de semana. No Rio de Janeiro, nessa segunda, houve atraso no Terminal Aquaviário da Baía de Gua-
nabara (TABG). Também  nesta manhã de segunda,em Angra dos Reis, a concentração no TEBIG (fotos abaixo) reafirmou a disposição 
para a greve. Hoje,  a partir das 7h, os trabalhadores e trabalhadoras do CENPES realizarão um protesto na Praça das Bandeiras.

GREVE NACIONAL PETROLEIRA JÁ É UMA REALIDADE
Chega! #FORAPARENTE #FORATEMER Amanhã vamos  parar em todo o Brasil!

No sábado (26), na base do 
Sindipetro-LP, filiado à FNP, 
os petroleiros da Refinaria 
de Cubatão e UTE Euzébio 
Rocha (foto ao lado) cortaram 
a rendição do turno das 15h. 
No domingo logo pela manhã, 
houve novo corte na rendição 
do turno nas duas unidades. No 
período da tarde, às 16h, os pe-
troleiros do Terminal Alemoa 
cortaram a rendição do turno 
da unidade, localizada na área 
portuária de Santos. Também, 
no domingo, os petroleiros da 
REVAP do Grupo 2 cortaram a 
rendição na parte da tarde (foto 
acima). No Grupo 3 já haviam 
cortado a rendição.

Na base do Sindipetro-AL/SE (foto a es-
querda), as paralisações ocorrem no campo 
terrestre de Carmópolis e FAFEN Sergipe.

As bases do PA/AM/MA/AP(foto ao 
lado) estão construindo a greve nacional. 
Nesta segunda, houve mobilização em Be-
lém. A direção do Sindipetro PA/AM/MA/
AP também participou de uma entrevista 
ao vivo na Rádio Clube do Pará, falando 
sobre a greve Nacional dos Petroleiros.

Em Duque de Caxias os petroleiros da REDUC realizaram setoriais e corte de rendição assim como as refinarias 
do Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Bahia, todas bases da FUP. Na manhã de segunda, trabalhadores 

da REDUC, TECAM e UTE-GLB realizaram ato contra a política de reajuste de combustíveis e GLP. No Espírito Santo foi realizada reunião 
Setorial no EDIVIT, para lançar a campanha contra a política de preços dos combustíveis e debater a greve, que no caso dos sindicatos 
filiados a FUP será de 72 horas, a partir de quarta-feira (30). Também, durante a segunda-feira, ocorreram atos na REGAP e Termelétrica 
Aureliano Chaves em Minas Gerais. Os trabalhadores da REPLAN, em Paulínia, e da RECAP, em Mauá, bases do Sindipetro Unificado dos 
Petroleiros do Estado de São Paulo, cruzaram os braços nesta segunda-feira. A paralisação foi no início dos turnos da manhã, com o corte 
de rendição. Na REPLAN houve atraso de 2 horas no HA e corte de rendição no turno da 7h30. Nos estados do Paraná e Santa Catarina, os 
trabalhadores da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), localizada em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, protestaram 
e iniciaram o movimento de greve da categoria na tarde de sábado (26). No Rio Grande do Norte, os petroleiros e petroleiras lotados nas 
unidades do Ativo Industrial de Guamaré realizaram um ato público, também na manhã desta segunda-feira.

NAS BASES DA FUP
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O Jurídico do Sindipetro-RJ  solicita aos aposentados da Petrobrás, filiados à entidade, 
que aderiram aos PIDVs de 2014 e 2016 que apresentem a  Carta de Concessão e Memória 
de Cálculo, que é utilizada como referência no pagamento de benefício do INSS, no caso 
com o teto de R$ 5.531,31, para que a mesma seja analisada e verificada sobre uma possível 
divergência, a partir do que é complementado pela Petros. Caso seja identificada alguma 
diferença o Jurídico tomará as devidas providências.

INFORME JURÍDICO
Petros/INSS:  Divergências na Memória de Cálculo

RMNR : Justiça nega recurso da Petrobrás
O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Renato de Lacerda Paiva, 

negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Petrobrás, para que o mesmo fosse 
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na ação coletiva proposta pelo Sindipetro-RJ, 
que questiona a forma de cálculo do complemento de RMNR adotado pela Companhia, que 
exclui os adicionais decorrentes de condições especiais de trabalho, tais como a periculosidade. 
Ao analisar o recurso, o ministro considerou que o mesmo não era cabível, ante a ausência do 
requisito da repercussão geral e da ausência de violação direta à Constituição. Segundo o ministro 
a análise pelo Supremo é restrita a violações diretas ao texto da Constituição Federal. A decisão 
foi publicada em 23/05. (Processo 0000569-64.2010.5.01.0012).   

Em ofício enviado à Federação Nacio-
nal dos Petroleiros (FNP), o RH informou 
que a nova reunião sobre Benefício Far-
mácia será realizada hoje, terça- feira (29) 
no Edise. A reunião está prevista para 
começar às 10 horas. No último encontro 
o RH informou que irá ampliar cobertura 
com a inclusão das seguintes doenças neu-
rológicas crônicas: Alzheimer; Parkinson; 
Epilepsia; Esclerose Múltipla; Síndrome 

BENEFÍCIO FARMÁCIA: NOVA REUNIÃO

Na última quinta (24) foi realizada mais 
uma reunião do Grupo de Trabalho Paritário 
da Petros (Petrobrás, FNP, FUP, Marítimos, 
entre outros) que discute o equacionamento do 
PSPP. O GT conseguiu ter acesso a informações 
importantes para chegar a um diagnóstico 
sobre como se formou o gigantesco déficit de 
R$27,7 bi. Em dois de maio, o GT foi a Brasília 
apresentar proposta à Previc de suspender o 
plano de equacionamento enquanto são anali-
sadas alternativas para solucionar estrutural-

PETROS: GT PEDE SUSPENSÃO DO EQUACIONAMENTO

Um dos casos que mais chama aten-
ção, nos chamados investimentos “fura-
dos” da Petros, envolve um empréstimo 
de R$ 4.474.339,66 para a pessoa física 
de Guilherme Milnistsky, realizado em 
2008, com uma carência de 25 meses para 
início do pagamento do valor principal e 
dos juros.

Segundo apurado, as garantias da ope-
ração foram dadas por nota promissória, 
vendas futuras de ações da empresa ‘Pro-
mo4all Participações S/A e de dividendos 
futuros da empresa ‘Mundopromo Parti-
cipações LTDA , onde é devedor e sócio.

Milnitsky neste período era consi-
derado um profissional de sucesso no 
ramo de trade marketing , na prática B2B, 
business-to-business, de empresa para 
empresa, focada nos canais de distribuição, 
sejam canais diretos (da indústria e varejo 
diretamente para o cliente) ou canais indi-
retos (atacado, broker, distribuidor).

Fiz esse fechamento: Em janeiro de 
2008, ‘a Coluna Mercado’ do jornal A 
Folha de São Paulo publicava: “A Plano.
Trio Comunicação, agência de trade 
marketing do grupo WPP, reestrutura a 
direção na América Latina. Guilherme 
Milnitsky fica na presidência no Brasil e 
assume como CEO para a América Latina. 
A Plano.Trio fechou 2007 com fatura-
mento de R$ 150 milhões. Para 2008, “a 
idéia é buscar empresas na Argentina, 
Chile, Colômbia, México e Brasil”, diz 
Milnitsky.”  -  contava a matéria sobre o 
sucesso do empresário naquele período. 
Hoje, 10 anos depois, o empresário é citado 
em 13 processos no site Escavador. 

O mundo dá voltas...

mente o PPSP. O órgão fiscalizador ainda não 
apresentou resposta formal sobre o assunto.

“Esse diagnóstico é muito importante, as 
informações que chegaram hoje (24) trazem 
um horizonte da perspectiva de tentar resolver 
esse problema do equacionamento que é muito 
grave e afeta todos nós (petroleiros). No entan-
to, para conseguirmos avançar é necessária à 
unidade dentro da categoria petroleira” – disse 
Ronaldo Tedesco, integrante do GT, represen-
tando também a FNP. 

dos Corpúsculos de Levy; Doenças de 
Neurônio Motor (Ela); Atrofia Muscular 
Espinhal; AVC e aquelas com interface 
com doenças psiquiátricas. Com relação 
aos medicamentos a partir de R$ 300,00, 
a companhia disse que irá adotar o sistema 
delivery e que abaixo deste valor seria rea-
lizado reembolso previsto na cobertura do 
Benefício e serão processados pelo Botão 
Compartilhado. Esperamos avanços!!!

Em assembleia de prestação de contas dia 21/05, após o Sindipetro-RJ realizar uma 
apresentação sobre a situação financeira da entidade e os cortes de custos efetuados 
no período correspondente ao balanço, os presentes aprovaram por ampla maioria as 
contas de 1º de junho a 31 de dezembro de 2017.

CONTAS APROVADAS PELA CATEGORIA INVESTIMENTOS 
“FURADOS” DA PETROS: 
Guilherme Milnistsky


