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PRIVATIZAÇÃO, EQUACIONAMENTO, 
PLR, AMS, ACT... É GREVE!

  Amanhã após o expediente venha ao Sindicato! 

EQUACIONAMENTO: JULGAMENTO 
DA LIMINAR AMANHÃ!

Com parecer favorável do Ministério 
Público do Estado Rio de Janeiro (MP-
-RJ) irá a julgamento nesta quarta (9), a 
partir da 13h30, no Tribunal de Justiça, 
o Agravo de Instrumento que trata da 
suspensão imediata do equacionamento 
do PPSP com abrangência territorial na 
base do sindicato.

Agora é fazer aquela corrente posi-
tiva para que o resultado da Ação Civil 
Pública do Sindipetro-RJ seja deferida.

Vale a pena lutar - O Sindipe-

tro- AL/SE informa aos assistidos do 
plano Petros I, residentes em Sergipe, 
que os valores descontados por causa 
do equacionamento em março e abril 
já foram devolvidos. Entre os dias 27 
e 30 de abril, o estorno foi realizado, 
respeitando assim a decisão judicial 
que ameaçava de prisão, em caso de 
não cumprimento, os dirigentes da 
Petros: Walter Mendes (presidente) e os 
diretores Daniel Lima, Flávio Castro e 
Henrique Trinckquel.

A Federação Nacional dos Petroleiros e seus sindipetros estão convocando 
uma reunião nacional, amanhã, 9/5, às 15h, no auditório do Sindipetro-RJ, 
para construir uma ação unificada frente às enormes demandas enfrentadas 
pela categoria e pelos trabalhadores em geral. Nós, petroleiros, precisamos 
com urgência discutir pauta, calendário, comando de greve, participação das 
comissões de base etc. da forma mais unitária possível, juntando as duas fe-
derações e diversas associações, sindicatos, oposições e movimentos de base.

É hora de unidade na luta! Até agora não recebemos resposta da FUP. Não 
tivemos sucesso em contatos pessoais. Nas assembleias, os dirigentes desta 
federação têm se recusado a colocar em votação e diretamente negado a pro-
posta.  Não se trata de discutir diferenças, mas sim de unidade de ação para 
enfrentar o patrão. Acreditamos que é possível uma ação unificada em torno 
da luta em defesa da Petrobrás 100% estatal, do monopólio, do emprego e dos 
direitos dos petroleiros próprios e terceirizados. É grande a responsabilidade 
destes dirigentes na viabilização de uma grande Greve Nacional Unificada e 
por isso seguiremos insistindo.

Entre os diversos ataques que estamos sofrendo e para os quais precisamos 
nos mobilizar de forma conjunta, estão a venda das REFINARIAS, FAFENs, 
TERMINAIS e CAMPOS TERRESTRES, LEILÕES do Petróleo, o ataque ao 
emprego, direitos e remuneração dos trabalhadores próprios e terceirizados, 
o ataque aos direitos como AMS, PLR e BF, EQUACIONAMENTO do plano 
PETROS, assédio moral, desconstrução das carreiras através de critérios ques-
tionáveis para promoções, consultorias e o novo plano de cargos, mais uma 
vez instrumentos de gestão antidemocráticos que querem nos fazer aceitar. 
Não deixem de comparecer!

CENPES: HOJE É DIA
DE MOBILIZAÇÃO 

CONCENTRAÇÃO, ENTRE 11H E 13H, NA PRAÇA DAS BANDEIRAS
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Logo no início de nossa gestão 
informamos à categoria que o Sin-
dicato vivia uma condição finan-
ceira de déficit estrutural (peso da 
folha de pagamentos em relação 
ao total da arrecadação) e crescen-
te, que se tornaria insustentável 
com a perspectiva de menores ar-
recadações, advindas do chamado 
“imposto sindical”; da dinâmica de 
redução de associados - agravada 
pelos sucessivos PIDVs; dos impac-
tos da flexibilização do auxílio-
-almoço; e das contribuições extras 
do Equacionamento.

Agora, se concretizou uma 
cobrança de ação que foi propos-
ta pelo Sindipetro-NF em 2008 
contra o Sindipetro-RJ, cobrando o 
ressarcimento do fundo de reser-
va constituído após o desmembra-
mento do Sindipetro-RJ e criação 
do NF, ocorrida  em 1996. Após a 
realização de perícia contábil, foi 
apurada a existência de valores 
que o Judiciário entendeu serem 
devidos pelo RJ àquela entidade. 

Tais valores foram acrescidos de 
juros, atualização monetária e 
honorários advocatícios chegando 
à monta de aproximadamente R$ 
1 milhão (R$888.235,00, relativos 
a condenação em danos materiais, 
mais R$88.823,50 de honorários 
advocatícios, mais multas em caso 
de atraso na execução do paga-
mento), conforme despacho profe-
rido pela Juíza Marianna M. V. M. 
Braga, no dia 26/04/2018.

A direção do Sindipetro-RJ, 
investindo em um processo de 
negociação junto ao NF para re-
solver o problema de forma ami-
gável, conforme já fizeram enti-
dades da FNP perante dívidas de 
ações judiciais em que a FUP ou 
algum de seus sindicatos figurou 
na condição de devedor, não obte-
ve a devida reciprocidade, pois 
não houve manifestação em juízo 
possibilitando qualquer atenua-
ção da execução da sentença, da 
cobrança. Triste constatar como, 
exatamente em um momento 

SITUAÇÃO FINANCEIRA SINDIPETRO-RJ 
crucial para a Petrobras, certas 
direções sindicais não estão em-
penhadas em fortalecer as várias 
frentes de luta.

Assim, no dia 30/04, a fim de 
superar mais esta exigência finan-
ceira, a direção colegiada do Sin-
dipetro-RJ realizou uma reunião 
onde, dentre outras providências, 
deliberou pela convocação de uma 
Assembleia Geral Extraordinária 
para alienação do imóvel situado 
à Av. Presidente Vargas, 502, 7º 
andar, Centro e, em caráter extra-
ordinário, a permissão para cessão 
por garantia de empréstimo da 
sede do SINDIPETRO-RJ na Av. 
Passos, nº 34, Centro.

A decisão se fez forçosa, pois 
o valor apresentado como devido 
pelo Sindipetro-RJ ao Sindipetro-
-NF em processo judicial pressiona 
sobremaneira o caixa da entida-
de e se faz necessário angariar 
fundos (empréstimo ou caixa), 
para garantir o funcionamento 
da entidade e o cumprimento de 
suas obrigações diante de um 
quadro que se agrava conforme 
já apresentamos anteriormente 
(vide boletins Sindipetro-RJ XVII e 
XLVIX).

Lembrando: A direção do 
Sindipetro-RJ vem empreendendo 
cortes em seus custos desde que 
tomou posse e buscando valores 
para fazer frente às suas necessi-
dades de caixa, inclusive, para o 
pagamento desta cobrança e o pa-
gamento dos direitos dos trabalha-
dores, os quais está sendo obrigada 
a demitir para reduzir seus custos 
fixos e empreender a luta contra 
a privatização da Petrobrás, o 
Equacionamento do PPSP 
e a defesa dos direitos da 
Classe como um todo.
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Em novembro do ano passado o go-
verno federal editou o Decreto 9188/2017, 
autorizando a alienação, de até 100%, de 
ativos de sociedades de economia mista 
sem necessidade de aprovação pelo Con-
gresso Nacional, em franca violação aos 
dispositivos da Constituição Federal e da 
Lei das Estatais, dispensando licitações e 
sem qualquer transparência. Neste “cal-
deirão” de entregáveis estão os ativos da 
Petrobrás, Eletrobrás, Caixa Econômica e 
Banco do Brasil. 

Em caso de vigência deste decreto, os 
Conselhos de Administração das próprias 
empresas, cada vez mais repletos de “no-
mes de mercado”, poderão aprovar tais 
projetos de privatização sem percalços. 
Consequências? Além da entrega do patri-
mônio público de forma cada vez aviltante 
e de colocar sob risco a segurança ener-
gética e financeira do país, veremos um 

aprofundamento da lógica entreguista de 
sempre: o “mercado” compra a precinhos 
de liquidação ativos rentáveis enquanto 
permanece com a União aqueles menos 
lucrativos e toda sorte de passivo.

Dando continuidade com o retrocesso, 
em 26/04 este mesmo governo colonial 
editou o Decreto 9355/2018, que traz 
“regras de governança, transparência e 
boas práticas de mercado para a cessão de 
direitos de exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos pela Petrobras”, 
segundo o veículo Agência Estado. 

Afirma-se ainda que “o decreto estabe-
lece procedimento especial para a cessão 
de direitos pela empresa, que também 
pode ser praticado pelas subsidiárias e 
controladas da petrolífera”. No entanto, 
“a assunção de direitos e a formação de 
consórcios com empresas, nacionais ou es-

trangeiras, na condição ou não da empresa 
líder, incluída a participação em licitações, 
“permanecerão regidas pelo regime pró-
prio das empresas privadas em caráter de 
livre competição, e não ficarão sujeitas ao 
procedimento especial”. 

O veículo encerra afirmando que o 
decreto publicado, em certa medida, dá 
também maior “segurança jurídica” aos 
desinvestimentos; certamente, para os 
saqueadores do patrimônio público, nada 
melhor que operar dentro da “lei”.

Estes dois decretos representam o ápi-
ce da desfaçatez e da baixeza deste governo 
que trabalha de modo incessante para 
facilitar e conferir legitimidade à pilha-
gem do patrimônio do país por parte dos 
abutres de plantão. Se nada for feito para 
reverter estes decretos, toda luta contra a 
privatização será inócua. 

Reage, brasileir@!

A VOLTA DO BRASIL COLÔNIA

  Em coerência com o plano de desmonte 
da Petrobras, a direção da empresa propôs 
uma revalidação das consultorias existentes, 
frente à despriorização de diversas áreas.

A filosofia do processo também deixava 
a entender que novas vagas poderiam ser 
criadas, em função das prioridades atuais, 
bem como, dentre as vagas existentes, não 
havia um compromisso de redução desde que 
continuassem importantes para a companhia.

Ocorre que determinados gerentes “en-
tenderam” que uma redução compulsória 
estava na ordem do dia e determinaram, 
aleatoriamente, um número de corte.

Como consequências, tivemos competen-
tes colegas atuantes em áreas de importância 
para a companhia perdendo suas consultorias 
sem razão de ser.

Por outro lado, sempre houve questio-
namentos sobre a natureza da função, os 

critérios para as indicações e suas renovações. 
Desvios aconteceram e seguirão aconte-

cendo enquanto não houver transparência e 
discussão com os trabalhadores sobre nosso 
plano de carreira, o qual, aliás, a empresa pre-
para, mais uma vez, sem a devida discussão 
democrática.

A luta contra todas as distorções existen-
tes na companhia só pode ser possível através 
de um sindicato fortalecido. Sindicalize-se!

DESVIRTUAÇÃO E FALTA DE TRANSPARÊNCIA 
NA FUNÇÃO DE CONSULTORIA

do mercado para transparecer o grau 
de abdicação do governo Temer quan-
to ao controle da Petrobrás. Uma prova 
cabal disso é a indicação de José Alber-
to de Paula Torres, para este mesmo CA, 
executivo que trabalhou por 27 anos na 
Shell, além de ter sido representante da 
Maersk Drilling e do Instituto Brasilei-
ro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP), entidade que atua como represen-
tante dos interesses do mercado e de 
concorrentes da Petrobrás.
      Assim, até em seu Conselho Adminis-
trativo a Petrobrás segue sendo aviltada 
no seu comprometimento com o desen-
volvimento do Brasil, sendo desmonta-
da e ocupada por seus próprios lobos. 

    Em 26/04 foi realizada a Assembleia 
Geral Ordinária da Petrobrás que entre 
outras deliberações aprovou alterações 
no estatuto social da empresa. Dentre as 
principais estão o aumento para 40% de 
integrantes independentes (do mercado) 
no Conselho Administrativo (CA). Antes 
esse número era limitado a 30%. Com isso, 
o número de conselheiros independentes 
passa de três para cinco. Também foi ele-
vado o número total de conselheiros de 10 
para 11. Assim, a União aumenta a partici-
pação do mercado no CA.
     A reforma também veta a participação 
do representante dos empregados do CA 
nos comitês de assessoramento do conse-
lho, fato que foi contestado na assembleia 

pelo diretor do Sindipetro-RJ e da Federa-
ção Nacional dos Petroleiros (FNP), Vini-
cius Camargo: “Expressamos aqui a nossa 
contrariedade contra essa regulamentação 
pelo sentido de restringir mais ainda a atu-
ação do representante dos trabalhadores 
neste conselho. (...) Conseguimos eleger o 
nosso candidato ao CA, Christian Queipo, 
e agora vemos essa manobra para impe-
dir a sua atuação, legítima e honrada pelo 
conjunto dos trabalhadores da Petrobrás. 
Votamos contra essa mudança!” – disse o 
diretor ao justificar o seu voto contra a 
mudança no estatuto da Petrobrás.
     Está mais do que clara que essa al-
teração para que 40% dos conselheiros 
sejam “independentes”, é uma manobra 

MERCADO SE APOSSA DO CA DA PETROBRÁS
Assembleia de acionistas confirma nomes de conselheiros ligados a concorrentes da empresa
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Sindicato é um instrumento de 
organização dos trabalhadores cons-
truído, no cotidiano, pelos próprios 
trabalhadores. A diretoria é apenas 
a parcela que fica mais diretamen-
te responsável por realizar decisões 
do coletivo, mas cada trabalhador 
é responsável pelo sindicato, pois o 
sindicato somos todos nós. E é assim 
que um sindicato pode realmente 
ser forte e autônomo em relação aos 
patrões e seus prepostos.

130 ANOS DE LIBERDADE, 
REALIDADE OU ILUSÃO?

No próximo dia 13 de maio completam-
-se 130 anos da abolição da escravidão 
no Brasil. O título desta matéria é uma 
referência ao samba-enredo da Manguei-
ra em 1988 que questionava a realidade 
da Abolição. Neste intervalo de 30 anos 
daquele samba, magistralmente interpre-
tado por Jamelão, a letra que questiona 
essa realidade ainda é atual: “Será que já 
raiou a liberdade, ou se foi tudo ilusão? 
Será, oh, será que a Lei Áurea tão sonhada, 
há tanto tempo assinada, não foi o fim da 
escravidão?” 

Por isso, a data, por iniciativa de algu-
mas entidades do movimento negro, será 
lembrada pelo Dia Nacional de Denúncia 
contra o Racismo.

No Rio de Janeiro, no bairro de Madu-
reira, a marcha ‘130 anos de abolição sem 
políticas de reparações’ será realizada no 
dia 12 (sábado)  e irá denunciar a interven-
ção militar, que tem como único objetivo 
reprimir a população pobre e negra das 
favelas e periferias. O ato exige a punição 
dos torturadores do regime militar, a apura-
ção do assassinato de Marielle, Anderson e 
dos jovens de Maricá e o fim da intervenção 
militar no estado.

 As ideias difundidas no Brasil de que 
a abolição foi humanitária, consagrando 
princesa Isabel como heroína dos negros, 

bem como a ilusória democracia racial for-
jada pós-abolição, tentam harmonizar as 
relações sócio-raciais no Brasil. No entanto, 
a partir desta lei, negros e negras seguiram 
dependendo de sua própria sorte, vivendo 
em condições sub-humanas. Os negros 
foram tirados das senzalas e empurrados 
para as favelas, lançados ao abandono, sem 
nenhum tipo de reparação.

Uma outra escravidão 
A opção em aumentar o aparato repres-

sivo está presente na ocupação militar das 
periferias e morros, no encarceramento 
em massa de jovens negros e no projeto 
de lei que prevê a redução da maioridade 
penal. Essas medidas ampliaram significa-
tivamente o genocídio da juventude negra, 
que aumentou em 82%, o feminicídio da 
mulher negra, que cresceu quase 55% nos 
últimos 15 anos.

 Em 2014, o número de presos superou 
os 570 mil, fazendo do Brasil a terceira 
maior população carcerária do mundo, 
segundo o CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça). O crescimento de mulheres presas 
subiu cerca 260%, sendo que a maioria 
dos casos é o envolvimento com tráfico de 
drogas. Em 12 anos, o crescimento carce-
rário foi de mais de 620%, o que nos leva 
a concluir que há um controle social dos 
negros no país e há uma política de segu-
rança pública baseada na repressão, no 
encarceramento e construção de presídios.

Reparação, já
Nesses 130 anos de abolição sem 

reparações é preciso enfatizar a neces-
sidade das políticas de reparações como 
demandas democráticas. Neste sentido, é 
preciso entender essas políticas como ação 
compensatória, que deve necessariamente 
ser utilizada para promover a igualdade 
no acesso ao emprego e nos rendimentos 
para trabalhos iguais, acesso à educação 
em todos os níveis, assim como às políticas 
redistributivas para compensar os danos 
causados à população negra.

E prosseguem neste mês de maio as 
mobilizações contra a privatização do 
sistema Eletrobrás. Na próxima sexta-feira 
(11) será realizada uma Audiência Pública 
da Comissão Especial do PL  9436 de priva-
tização da Eletrobrás, com o lançamento 
da Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Elétrico do Rio de Janeiro na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(ALERJ), a partir das 10h.

O governo entreguista de Temer es-
pera, com a privatização, arrecadar cerca 
de R$ 20 bilhões com a venda. Com receita 
líquida anual de R$ 60,70 bilhões, a em-
presa é responsável hoje por um terço da 
energia elétrica consumida em todo o país.

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO SETOR ELÉTRICO DO RJ

O QUE É UM
SINDICATO?


