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PCR É ARMADILHA! NÃO ASSINE!

O 
debate ‘PCR, Políti-
cas de RH e o atual 
cenário de privati-

zações da Petrobrás’ realizado 
na quarta (4) reuniu mais de 
200 petroleiros no auditório 
do Sindipetro-RJ. Centenas de 
petroleiros acompanharam a 
transmissão ao vivo na pági-
na no facebook do Sindicato, 
que registrou alcance de mais 
de oito mil visualizações até a 
tarde de quinta-feira (5). Ficou 
comprovado que a Petrobrás 
não está informando devida-
mente à categoria e suas enti-
dades representativas sobre as 
implicações no novo PCR.

A insatisfação, desconfiança 
e discordância deram a tônica 
da maioria das dúvidas apon-
tadas pelos trabalhadores e 
trabalhadoras, aliadas a desin-
formação e dezenas perguntas 
sem respostas por parte da 
empresa, além da pressa que a 
Petrobrás quer exigir na assi-
natura do acordo. 

Não se deixe intimidar!
Denuncie qualquer tenta-

tiva de assédio ao Sindicato! 
Está circulando um vídeo com 
um G.E. de RH ameaçando 
“investigar notícias falsas”. 
Acreditamos que, no papel dele 
e com seu salário, deveria estar 
investigando e divulgando as 
notícias verdadeiras, pois há 
milhares de trabalhadores pro-
positalmente desinformados. 
Não aceite pressão para assinar 
algo cujo desdobramento ainda 
é desconhecido pela força de 
trabalho! O Sindipetro-RJ está 
de olho e pronto para identi-
ficar, denunciar e, caso neces-
sário, processar quem assediar 
trabalhador. 

Seja do RH, do Jurídico ou de 
qualquer outra gerência, todo tra-
balhador tem direito a expressar 
sua opinião!!!

#DEOLHONOASSÉDIO!

Assista o debate na íntegra em:
https://bit.ly/2NtKSsx
ou no QR-Code abaixo:
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A empresa criou um plano para desvalorizar o petroleiro, legalizando o 
desvio de função, com o objetivo de estagnar as nossas carreiras. Esse abono 
que a empresa oferece para quem assinar o novo plano é na verdade a “cereja 
do bolo envenenado”. 

A assinatura desse plano é um cheque em branco para a empresa, porque 
o empregado diz que concorda com um regramento que pode prejudicar e 
muito a progressão na carreira, sua especialização profissional e inclusive 
financeiramente ao longo dos anos. 

Como a própria empresa diz ela recuperará o dinheiro gasto em quatro 
anos, às suas custas.

O PLANO É UM ATAQUE COLETIVO E A RESPOSTA 
DEVERÁ SER TAMBÉM COLETIVA

UM CHEQUE EM BRANCO QUE SERÁ 
DESCONTADO NA SUA CONTA

A direção da companhia quer usar o PCR como ferramenta institucio-
nalizada para adequar, enxugar e realocar a mão de obra de acordo com os 
interesses da empresa no contexto do desmonte e privatização. 

A Petrobrás está chamando a categoria para assinar um plano em um 
ambiente de total desinformação, sem qualquer tipo de transparência!  

É importante frisar que esse novo plano de cargos está inserido junto com 
uma série de medidas como o equacionamento do PPSP 1, entre outros pontos. 

O trabalhador tem o direito de avaliar sem pressa e dirimir todas as 
dúvidas antes de assinar qualquer adesão. Precisamos pressionar para que a 
Petrobrás apresente respostas para todas as nossas dúvidas. 

Na tarde de quinta-feira (5), o Sindipetro-RJ firmou interpelação judicial 
para que a Petrobrás responda sobre os pontos obscuros do PCR. (Veja ao lado)

Nossa responsabilidade é coletiva. Não assinar neste momento é muito 
importante, mas, além disso, precisamos agir de forma coletiva. 

A arma que temos para isso é nossa mobilização, construir a unidade da 
categoria para enfrentar esta armadilha. 

Veja na página 4 as iniciativas resultantes do debate desta última quarta-
-feira realizada no Sindipetro-RJ.

TEM PETROLEIRO QUE ASSINOU E 
SE ARREPENDEU!

Veja a interpelação 
na íntegra no link: 

tinyURL.com/interpelaPCR
ou pelo QR-Code abaixo:

A luta contra o PCR é de todos! Mesmo quem já assinou o documento tem 
que ter o direito de mudar de ideia! Não podemos simplesmente aceitar essa 
imposição da Petrobrás. O Sindipetro-RJ está junto com todos os petroleiros 
e petroleiras que desejarem rever sua posição!
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MEDIDAS EMERGENCIAIS APONTADAS PELOS PETROLEIROS

NA NOSSA SELEÇÃO AS 11 POSIÇÕES SÃO DE ATAQUE 
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Orientar os trabalhadores para que não apertem o botão de migração para 
o PCR, não assinem nada com dúvidas e que denunciem qualquer pressão 
ou assédio

Que o Sindipetro-RJ, a FNP e seus sindipetros exijam o cancelamento do PCR

Articulação nacional para unidade de todos os sindicatos petroleiros, FNP, 
FUP, conselhos de classe, para organizar a luta contra a privatização, o PCR, 
o Equacionamento, pagamento da RMNR, defesa da AMS 

Interpelar judicialmente a Petrobrás para que a mesma responda pontos 
obscuros do PCR

Apoio às comissões de base para que debatam a questão e organizem a 
mobilização em cada unidade

Setoriais e assembleias nas bases a partir dessa semana para informes e 
decidir formas de luta

Agregar voluntários com horário disponível, de acordo com suas habilidades 
profissionais

Publicar Boletim Especial e material no site com respostas às perguntas 
formuladas pelos presentes e recebidas durante a transmissão ao vivo

Criação de um Grupo de Trabalho (GT) no sindicato sobre PCR para acompa-
nhamento da luta, mobilização e questões jurídicas, com a primeira reunião 
na segunda-feira, 9/7, às 17h30

Realizar nova palestra chamando empregados de outras empresas que ti-
veram mudanças correlatas em seus planos de cargos (BB, CEF, entre outras 
estatais)

Canal PCR: (21) 99607-9083 (Whatsapp), formulário de contato no site e o 
email contato@sindipetro.org.br


