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N
a manhã de quarta-feira (11), no primeiro 
dia das reuniões de Acompanhamento do 
ACT, a FNP protocolou na mesa do encon-
tro realizada no Edise, um ofício que exige 

o cancelamento imediato do PCR e abertura de ne-
gociação coletiva para a construção de um plano de 
carreira que de fato abarque o que os trabalhadores 
desejam para o futuro de suas carreiras. É preciso 
deixar claro que o novo plano é parte integrante do 
plano de privatização da empresa.

Ainda em nome da transparência neste processo, 
o documento solicita que sejam agendados debates 
nos auditórios da companhia com transmissão pelo 
sistema de  webtv da Petrobrás.

Além disso, o ofício repudia qualquer tipo de assé-
dio e punição ou qualquer forma de pressão ou perse-
guição decorrente do exercício de opinião por critica 
ao PCR feito por trabalhadores e trabalhadoras que 
estejam em atividade sindical. Nesta situação vale ci-
tar o caso de Moara Zanetti, diretora do Sindipetro-RJ.

Em fala inicial, o diretor do Sindipetro-RJ e co-
ordenador da FNP, Eduardo Henrique faz uma vee-
mente colocação contra o processo de implantação do 
PCR , em que não foi ouvida qualquer sugestão dos 
sindicatos e trabalhadores petroleiros e denunciou a 
situação de Moara. “Quero aqui também denunciar a 
perseguição contra nossa diretora do Sindipetro-RJ, 
Moara Zanetti, que está sofrendo perseguição por 
ter feito um vídeo questionando o PCR, isso é um 
absurdo” – disse.

Moara Zanetti foi impedida de participar se um 
curso por ter feito uma análise a partir de informacoes 
obtidas em reuniao da empresa com a FNP (onde Mo-
ara representava o Sindipetro-RJ), em video publicado 
em uma midia social, levantando aspectos não claros 
e arriscados do PCR. Por isso, recebeu determinação 
da empresa para sair do RH sob alegação de “conflito 
de interesse”.  “Sofro retaliação política por ser mi-
litante sindical”, enfatizou, denunciando o assédio, 
claramente configurado.

O Sindipetro-RJ fará uma grande campanha para 
barrar essa ou qualquer outra perseguição política, a 
FNP, a categoria e o sindicato. 

PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
NA PETROBRÁS

Na sexta (13) foi realizado na sede do Sindipetro-RJ mais um 
encontro do GT do PCR, que deliberou por uma ênfase na produ-
ções de conteúdos com mais esclarecimentos aos trabalhadores 
e trabalhadoras do sistema Petrobrás. A próxima reunião será 
sexta (20) às 17h30 no auditório.

REUNIÕES SETORIAIS

UNIDADE GRUPO DIA / HORA

CENPES ADM/port 1 17/07 ÀS 11H30

TABG ADM 17/07 ÀS 6H30

TEBIG ADM                        será atualizado no site

TRANSPETRO /SEDE 17/07 ÀS 12H30

COMPERJ 19/07 ÀS 7H

TBG                                    será atualizado no site

CONTRA O  EQUACIONAMENTO:
25% DOS PARTICIPANTES DO PLANO JÁ CONTAM  

COM DECISÕES FAVORÁVEIS. PÁG. 3

Setoriais
O Sindipetro-RJ continua realizando setoriais para debater 

o PCR com os trabalhadores e organizar formas de luta. Veja o 
calendário e participe em sua unidade!!!

TURNOS: O Sindipetro-RJ estará nas entradas conversando 
com os trabalhadores nos próximos dias.


