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G20 NA ARGENTINA PREPARA ATAQUES 
CONTRA TRABALHADORES
 A Argentina recebe a 

Cúpula dos Líderes do 
G20, grupo que reúne 

os 20 países mais ricos do mundo. O 
encontro acontece na capital Buenos 
Aires e contará com a presença de lí-
deres como Donald Trump, Angela 
Merkel e Emmanuel Macron, entre 
outros, buscando delinear políticas 
mais ajustes e ataques sobre a quali-
dade de vida classe da trabalhadora 
a nível mundial. 

Entre outros assuntos a serem 
abordados certamente estará a saí-
da dos Estados Unidos do Acordo de 
Paris, um tratado sobre mudança cli-
mática, que também deve ser abor-
dada. Em tempos de degradação ace-
lerada de muitos ecossistemas em 
todo o mundo, a nova ordem mun-
dial ultraconservadora liderada por 
Trump, e o agora presidente eleito do 
Brasil, desprezam também a neces-
sidade de preservação do meio am-
biente, vendo apenas metas de curto 
prazo,  defendendo que os conceitos 
de sustentabilidade e inclusão social 
não vão além de uma retórica do atu-
al “marxismo cultural” vigente.

RESISTIR À ARBITRARIE-
DADE, OS AJUSTES QUE 
VIRÃO

Antes da reunião do G-20, as ati-
vidades “Contra Cumbre” (Contra 
Cúpula), planejadas para este final de 
novembro, são realizadas. Entre as 
reivindicações, os desastrosos ajus-
tes de Macri, inflação, desemprego, 
etc. e a disparada do dólar na Argen-
tina. Além de realizar novamente, 
contra as medidas do G20 e Macri, 
mais  greves gerais; mais marchas 
contra a criminalização do aborto, 
sendo a luta das mulheres argenti-
nas o melhor exemplo para o mundo.

Outro ponto importante é a per-
seguição e prisão de líderes: um deles 

é Daniel Ruiz, petroleiro reconheci-
do líder sindical da Região Chubut, 
na Argentina, da direção do PSTU 
Argentino e Liga Internacional dos 
Trabalhadores - 4ª Internacional, 
que foi arbitrariamente detido em 
12 de setembro; também Sebastián 
Romero, ativista preso por partici-
par da marcha dos trabalhadores ar-
gentinos contra a reforma da previ-
dência social em 18 de dezembro de 
2017; Da mesma forma, Milagro Sala, 
líder indígena, líder Tupac Amaru 
da Organização Parlamentar indíge-
na e do Parlasul e Jones Huala, líder 
mapuche, todos perseguidos e presos 
pelo governo neoliberal de Mauricio 
Macri.

Na sexta (30), a “Mobilização Na-
cional de Repudio - Fora do G-20 e 
FMI” vai tomar as ruas da capital da 
Argentina, encabeçada por movi-
mentos e organizações locais e inter-
nacionais, especialmente dos países 
latino-americanos. Em apoio, outras 
atividades são planejadas nas princi-
pais capitais do mundo.

PETROLEIROS BRASILEIROS 
NA LUTA

Representantes do Sindipetro-
-RJ se juntam à luta em Buenos Ai-
res para representar os petroleiros 
brasileiros, participando de várias 
atividades organizadas pela CSP 
Conlutas em Buenos Aires, como a 
mesa redonda “Brasil y Bolsonaro”. 
Em debate, como Jair Bolsonaro e 
seus abutres neoliberais planejam 
radicalizar o desmonte iniciado por 
governos anteriores com uma re-
forma ultraneoliberal e prosseguir 
a retirada de direitos dos trabalha-
dores e a entrega do patrimônio do 
Brasil, como a Petrobrás.

CIRCUITO DE HERANÇA 
CULTURAL AFRICANA

Participe! 
Informações na pág. 4.
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RESOLUÇÃO 23: EM REUNIÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO DE ACT, 
EMPRESA ADIANTA O ATAQUE DE 2019
Na terça (27), no primeiro dia de 

Reuniões de acompanhamen-
to do ACT, a FNP cobrou uma 

posição sobre o direito de AMS no pós-
-emprego. A Petrobrás se comprometeu a 
fazer uma divulgação para todos os bene-
ficiários, sobre os impactos das resoluções 
da CGPAR 22 e 23, em breve. A tendência 
é que, considerando o tempo de contribui-
ção para o plano de saúde, o direito a AMS 
no pós-emprego estaria mantido para:

Aposentados e pensionistas mantêm 
a AMS; empregados que tenham cumpri-

do o tempo de aposentadoria; empre-
gados com ingresso até 31/08/2009; 
empregados que completem 10 anos 
de contribuição dentro do prazo de 
adequação (prazo ainda indefinido).

Os empregados com menos de 10 
anos de contribuição ao plano de saúde, 
quando da conclusão da implantação, 
teriam direito somente ao disposto na 
RN279, ou seja, de 6 meses à 24 meses, 
dependendo do tempo de contribui-
ção, com custo total pelo empregado. 
Os novos editais não estão prevendo o 

oferecimento da AMS para novos 
empregados; porém, esse benefício 
está previsto no ACT atual, então 
o acesso, por enquanto, está man-
tido.

Além desse aspecto de restri-
ção de acesso ao benefício, existe 
o limite de gasto com o plano de 
8% da folha salarial, além de exigir 
que o custeio mude de 70%/30% 
para 50%/50%. Fica clara a neces-
sidade de luta da categoria contra 
as resoluções da CGPAR.

Logo na abertura da série de reu-
niões de Acompanhamento do 
ACT 2017-19, na manhã desta 

terça-feira (27), finalmente a Petrobrás 
apresentou aos sindicatos filiados à FNP, 
o PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO 
VARIÁVEL (PRVE). Além de complexo, 
envolvendo medição de desempenho da 
companhia, desempenho individual e re-
sultado global, o programa mais parece 
uma ferramenta para gerar divisão e au-
mentar as assimetrias entre a remunera-
ção dos empregados da companhia.

 Além da diferença salarial e das fun-
ções gratificadas, agora a empresa quer 
aumentar a distância entre os emprega-
dos, potencializando as diferenças atra-
vés da aplicação de um programa que di-
vide a responsabilidade, mas concentra a 
recompensa nas mãos de poucos.

Como o PRVE será entendido de con-
junto com o pagamento negociado a títu-
lo de PLR, e em ambos os casos a empre-
sa aplicará o conceito de remuneração, 
na aplicação da subtração do valor pago 
como PLR no processo de apuração do 
valor do PRVE, o peso sobre os menores 
salários será muito maior. Isso acontecerá 

PRVE: GANHA MAIS QUEM MANDA
porque a subtração será feita levan-
do em conta quantas remunerações o 
empregado recebeu a título de PLR e 
o PRVE também será apurado levan-
do em conta o número de remunera-
ções. Com isso, a relação piso/teto da 
PLR, que tem a intenção de diminuir 
a assimetria entre a remuneração dos 
empregados, aparecerá no processo de 
apuração do PRVE como ampliador da 
diferença.

EXEMPLO DE COMO 
VAI FUNCIONAR

Em um exemplo prático: um fun-
cionário recebeu 15 mil de PLR e isso, 
para ele, significa três remunerações 
(aplicando o conceito da empresa). Ou-
tro funcionário recebeu 30 mil de PLR 
e para ele isso representa apenas uma 
remuneração. O PRVE apurado indi-
ca o pagamento de 3,5 remunerações. 
No primeiro caso, a subtração do va-
lor pago a título de PLR resultará em 
PRVE 3,5 – 3 = 0,5 remuneração. No se-
gundo caso, resultará em PRVE 3,5 – 1 
= 2,5 remunerações. Com isso, a distân-
cia entre os empregados aumentará e 

o piso/teto da PLR passa a ser neu-
tralizado pela aplicação do PRVE.

O programa que está sendo 
apresentado como uma ferramen-
ta de “distribuição dos bons resul-
tados”, na verdade acentuará a di-
ferença salarial e fará com que os 
maiores salários e os cargos geren-
ciais sejam beneficiados em detri-
mento da maior parte dos empre-
gados. Com o pagamento da PLR, 
o esforço dos funcionários de base 
não será recompensado via PRVE, 
e o programa servirá apenas para 
aumentar a diferença entre o pa-
gamento do piso da PLR e as PLR ś 
maiores.

O PRVE, a recompensa pen-
sada pela empresa irá dividir as 
equipes. Distribuirá de maneira 
desigual e injusta o resultado das 
unidades, caso não seja implantada 
uma ferramenta mitigadora do im-
pacto da subtração do valor pago 
pela PLR, considerando o número 
de remunerações. Além também 
de criar um futuro rebaixamento 
de aposentadorias.

>>>>>TERCEIRIZAÇÃO
Nesta quarta (28), segundo e último dia 

das reuniões de Acompanhamento do ACT, a 
FNP na parte da manhã, apresentou uma sé-
rie de demandas que prejudicam o cumprimen-
to do ACT no tocante aos Terceirizados como: 
Falta de pagamento dos trabalhadores da JPTE, na-
cionalmente; terceirização no setor de planejamento 
de PT da UTGCA; empresas terceirizadas sem prepa-
ro para execução de atividades ; redução de salários 
de trabalhadores terceirizados e Clausula 99 do ACT. 
Como sempre, os representantes da Petrobrás lan-
çaram mão de seus cadernos de anotações e disse-
ram que vão averiguar e avaliar as demandas apre-
sentadas.

SEGUNDO DIA DE REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO DO ACT 
Rebaixamento de contratos de terceirizados e denuncia subnotificações 

de acidentes em plataformas marcam o última dia de encontros 
>>>>>SMS

Na parte da tarde, foi a vez dos representantes 
da empresa anotarem  entre outro pontos as seguin-
tes demandas apresentadas pela FNP a nível do SMS: 
-Cláusula 81, parágrafo 5° – compor as equipes de saúde somen-
te com empregados; GT de primeirização – até hoje os resultados 
não foram apresentados aos sindicatos; nas férias deles (as), os 
terminais ficam sem enfermeiro (a) próprio (a);cláusula 73, pa-
rágrafo 5°- meios necessários ao desempenho das atribuições; 
garantir representante do sindicato nas CIPAs das plataformas; 
reuniões extraordinárias nas plataformas fora do horário do 
turno e sem direito à compensação; acidentes e incidentes gra-
ves não estão sendo informados aos sindicatos; não estão garan-
tindo representação dos GTB nos fóruns do benzeno: CNPBz e 
CEBz, Cláusula 84 e efetivo por escrito, de acordo com a NR-20. 
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Na tarde do último do-
mingo (25), o mecânico 
de guindaste Sandro 

Ferreira da Silva, morreu durante 
um acidente na plataforma fixa 
PNA-2, da Petrobrás, localizada no 
Campo de Namorado, na Bacia de 
Campos. Sandro era funcionário 
da empresa RIP Kaeter e realiza-
va manutenção em um guindaste 
quando, de acordo com as informa-
ções iniciais, teria sido esmagado 
pelo equipamento. 

Segundo publicado nos sites 
Clique Diário e do Sindipetro-NF, 
os trabalhadores que estavam na 
plataforma, e que não quiseram se 
identificar, informaram que San-
dro não queria fazer a manutenção 
do guindaste, pois o vento estava 
acima de 30 nós (uma unidade de 
medida de velocidade equivalen-
te a uma milha náutica por hora), 
mas foi orientado a fazer o traba-
lho mesmo assim. Ainda segundo 
trabalhadores, Sandro receberia 
uma promoção pelo mérito do tra-
balho desenvolvido.

O Sindipetro-RJ presta solida-
riedade à família de Sandro Fer-
reira da Silva e a seus colegas de 
trabalho.

Sandro Ferreira da Silva, 
presente!

EM DEFESA DA 
VIDA! CHEGA DE 
SUCATEAMENTO!

O Presidente do TST, Ministro 
Brito Pereira, reviu decisão 
que havia sido proferida por 

ele mesmo, que determinara a suspen-
são da tramitação do processo de inci-
dente de recurso repetitivo (IRR 21900-
13.2011.5.21.0012). Com isso, o TST 
julgará os embargos de declaração que a 
Petrobrás e a União haviam ingressado 
contra o que foi decidido pelo Pleno do 
TST no IRR 21900-13.2011.5.21.0012. So-
mente após o julgamento dos embargos 
de declaração, será aberto prazo para 
eventuais recursos extraordinários 
para o STF.

Foi justamente a possibilidade de 
um futuro e eventual recurso contra 
a decisão do Pleno do TST para o STF 

RMNR: IMBRÓGLIO CONTINUA
que motivou a decisão dos Ministros 
Toffolli e Alexandre de Moraes que 
determinou a suspensão das ações 
relativas à RMNR junto à Justiça do 
Trabalho, até que o STF se pronun-
ciasse em eventual recurso da em-
presa e da União.

O Sindipetro-RJ opôs embargos 
de declaração, demonstrando o para-
doxo da decisão de suspensão do IRR 
no TST. Contudo, em 26/11/2018, o 
Ministro Presidente do TST revogou 
a decisão anterior, determinando o 
prosseguimento do julgamento dos 
embargos de declaração no IRR.

As demais ações relativas à 
RMNR, entretanto, continuam sus-
pensas.

Trabalhador terceirizado 
morre em plataforma na 

Bacia de Campos

Apelidada como “medida provisória 
da sede“, a MP 844 do governo Temer, 
sequer entrou em pauta no Plenário 
da Câmara em Brasília, na terça-feira 
(13/11) e perdeu a força de lei. Deputados 
federais de oposição barraram a vota-
ção, que possibilitava a privatização do 
saneamento e a distribuição de água 
em todo o país. A decisão da Câmara foi 
uma vitória dos trabalhadores e ajudará 
na luta contra a privatização da Cedae 
no Rio de Janeiro, onde os trabalhado-
res continuam pressionando os deputa-
dos estaduais, na Alerj, para aprovar a 

PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO 
BARRADA EM BRASÍLIA

continuidade da Cedae pública, estatal 
e indivisível. 

Atualmente as companhias públi-
cas de saneamento são 94% das empre-
sas do setor. Caso a MP fosse aprovada, 
empresas privadas que exploram o 
segmento poderiam buscar lucro com 
a água, prejudicando comunidades po-
bres e os cofres públicos municipais e 
estaduais, à exemplo do que aconteceu 
em vários países, onde o serviço preci-
sou ser reestatizado para que o abas-
tecimento e as condições de vida não 
entrassem em situação insustentável

O futuro ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e sua equipe foram nes-
ta terça (27) ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) discutir a possibilidade de 
assinar o acordo de revisão da Cessão 
Onerosa do Pré-Sal entre União e Pe-
trobrás sem precisar da aprovação do 
projeto de lei que tramita no Senado.

Se o TCU der aval ao acordo, mes-
mo sem o projeto de lei aprovado pelo 
Senado, o problema estará resolvido.

CESSÃO ONEROSA: PAULO GUEDES PRESSIONA PARA 
APROVAR ACORDO NO TCU

Para a equipe de Guedes, a as-
sinatura do acordo é fundamental 
para viabilizar o leilão de óleo exce-
dente das áreas da Cessão Onerosa, 
que pode render R$ 100 bilhões.

Cabe lembrar que a Cessão One-
rosa foi um acordo fechado em 2010 
entre a União e a Petrobrás, que per-
mitiu à empresa explorar, sem lici-
tação, 5 bilhões de barris de petróleo 
em campos do pré-sal na Bacia de 

Santos. 
NO SENADO

Já o projeto original que tra-
mita no Congresso Nacional, 
sofre idas e vindas à mesa do 
Senado, podendo ser votado a 
qualquer momento. Pelo texto, 
não há repartição desses recur-
sos com Estados e municípios. As 
informações são do jornal O Es-
tado de S. Paulo.

Feroz pitbull econômico de Bolsonaro não quer esperar votação no legislativo
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O SINDIPETRO-RJ está organizando 
um Circuito Herança Cultural Afri-
cana, junto ao Instituto Pretos Novos, 
para o dia 05/12, das 17 às 19h. O Cir-
cuito é realizado por pontos na Região 
Portuária do Centro do Rio, cada um 
deles remetendo a uma dimensão da 
vida dos africanos e seus descenden-
tes nessa Região.

CIRCUITO: Largo de São Francisco da 
Prainha; Pedra do Sal; Morro da Con-
ceição; Jardim Suspenso do Valon-
go; Centro Cultural Pequena África; 
Casa da Tia Ciata; Largo do Depósito; 
Armazém Docas Dom Pedro II; Cais 
do Valongo (Patrimônio Cultural da 
Humanidade – Unesco); Casa de Ma-
chado de Assis; Revolta da Vacina; 
Prata Preta; Centro Cultural José Bo-
nifácio; Cemitério dos Pretos Novos.
 
PONTOS QUE SERÃO VISITADOS: 
O Cais do Valongo e da Imperatriz 
representa a chegada ao Brasil. O Ce-
mitério dos Pretos Novos mostra o 
tratamento indigno dado aos restos 
mortais dos povos trazidos do conti-
nente africano. O Largo do Depósito 
era área de venda de escravos. O Jar-
dim Suspenso do Valongo simboliza a 
história oficial que buscou apagar tra-
ços do tráfico negreiro. A Pedra do Sal 
foi ponto de resistência, celebração e 
encontro. E a antiga escola da Fregue-
sia de Santa Rita, o Centro Cultural 
José Bonifácio, referência da cultura 
negra, remete à educação e à cultura 
como instrumentos de libertação em 
nossos dias.
 
PONTO DE ENCONTRO DA 
CATEGORIA:  
No SINDIPETRO-RJ (Av Passos, 34), 
às 16:45h, horário pontual da saída. 
 
INSCRIÇÕES: 
mpainetti@yahoo.com.br e 
natalia.sindipetrorj@gmail.com, 
informando o nome completo, se é 
sindicalizado(a) ou não, a unidade de 
trabalho e telefone de contato. 
Informações pelos telefones:
 (21) 98739-8126 ou (21)96963-0858
 
SINDICALIZADOS NÃO PAGAM

NÃO SINDICALIZADOS R$ 15,00

CIRCUITO DE HERANÇA 
CULTURAL AFRICANA

www.sindipetro.org.br 
(21)3034-7300/7326
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Há mais de um mês que os 
representantes do Sindi-
petro-RJ na Cipa da P-75 

denunciaram a existência  de mau 
cheiro no casario da P-75. 

De lá para cá não houve avanços 
e o problema só tem se agravado. 
Agora foi detectado H2S no casario 
e a suspeita dos trabalhadores é que 
seja de origem no sistema de esgoto. 
Já houve queixas de dores de cabeça 
e de outros sintomas típicos.

Os trabalhadores têm recla-
mado que a liderança da platafor-
ma não chama a força de trabalho 
para dar uma satisfação do que 
está acontecendo e as medidas to-
madas para correção do problema. 
Em contato com os trabalhadores 
da P-74, fomos informados de que 
naquela plataforma, ainda no co-

MAU CHEIRO E H2S NO CASARIO DA P-75 

missionamento, percebeu-se que a 
linha de águas cinzas oriunda da 
enfermaria que vai para o esgoto 
não tinha sifão. Ou seja, ficava re-
tornando o mau cheiro pelo ralo.

Foi realizada uma adaptação 
para corrigir esse problema. Como 
essas plataformas têm o mesmo 
projeto, talvez o problema lá seja o 
mesmo. 

Os petroleiros são dedicados e 
buscam fazer um trabalho de ex-
celência, mas as condições estão 
muito aquém do razoável. Cabe à 
liderança da P-75 ouvir mais a for-
ça de trabalho e agir com transpa-
rência. Uma simples consulta do 
Sindipetro-RJ com os trabalhado-
res de outra plataforma já apontou 
uma possível origem e uma possí-
vel solução.

O Sindipetro-RJ recebeu diversas denuncias dos 
trabalhadores  sobre a situação na plataforma

13/12
às 17h

Reunião do GT de 
Diversidade e Combate 

às Opressões

Auditório do Sindipetro-RJ


