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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 
Filiado à

No dia 28 de fevereiro, o Sindipetro-RJ encaminhou ofício ao 
RH da Petrobrás solicitando o agendamento de reunião para 
restabelecer o processo de negociação dos turnos de 12 horas, 

conforme ofício http://bit.ly/CARTA59-12H.
PETROBRÁS DESCUMPRE ACT - A FNP apresentou também o do-
cumento anexo, elaborado pelo Sindipetro LP, intitulado “Descum-
primento ACT UN-BS”, uma lista de desconformidades observadas 
nas plataformas da UO-BS. Embora não estivesse na pauta e não te-
nha sido tema de discussão, foi protocolado junto ao RH e perante o 
TST para chamar a atenção para os itens listados. A ideia agora é en-
volver os demais sindicatos onde há plataformas para avançarmos 
nestas cobranças relativas às cláusulas de Serviço Extraordinário, 
Assistência Alimentar, Benefício Farmácia, Exames Periódicos, In-
terstício, Excedente de Pessoal e PPP. Sobre a UO-Rio o Sindipetro-
-RJ avalia medidas que serão tomadas nos mesmos moldes.
 Acesse o ofício em http://bit.ly/DESCUMPRIMENTOACT

SINDICATO SOLICITOU REABRIR 
NEGOCIAÇÃO SOBRE TURNO DE 12 HORAS 
ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO, 
A DIREÇÃO DA PETROBRÁS NÃO 
HAVIA RESPONDIDO

Nesta segunda-feira (2), a Petrobrás lançou o “3,2,1 Beauty”, um 
serviço de beleza e bem-estar  que oferece serviços de manicu-
re, pedicure, design de sobrancelhas, cabelo, barbearia, mas-

sagem, depilação, estética, podologia, costura, sapataria, engraxate e 
lavanderia, que atende no 25º andar do EDISE.

Não que o Sindicato seja contra este tipo de serviço, mas o que 
deve ser questionado é como essas “novidades” são implantadas de 
forma unilateral sem qualquer tipo de consulta aos empregados atra-
vés do  Sindipetro-RJ. Será que era esse o serviço mais necessário ou 
requisitado? A situação se remete ao que aconteceu com os Centros 
de Promoção de Saúde(CPSs) que foram extintos sem qualquer tipo 
de negociação. 

É óbvio que a questão estética é importante para manter a auto-
estima do empregado sempre em alta, mas programas de Saúde tam-
bém seriam bem-vindos se fossem ofertados em consulta com os sin-
dicatos petroleiros, afinal uma boa imagem não resolve tudo. 

Outro que deve ser colocado em questão é a falta de transparên-
cia neste contrato já que a “3,2,1 Beauty” não consta no sistema do 
Portal da Transparência da Petrobrás, pois quando digitamos o CNPJ 
da empresa não aparece qualquer tipo de informação sobre qualquer 
tipo de contrato ou prestação de serviço da empresa com a Petrobrás. 
Assim fica feio na foto, Castello!

DIREÇÃO DA PETROBRÁS QUER TODO
MUNDO BONITO(A) NA FOTO 

Neste balanço, abordaremos a campanha do ACT 2019, a gre-
ve de outubro que não aconteceu, o processo que iniciamos 
novamente este ano, seu crescimento e interrupção, a me-

diação no TST, etc. Somente com uma visão realista dos erros e 
acertos poderemos efetivamente avançar.

É importante que toda a categoria, principalmente a linha 
de frente da maior greve petroleira há décadas, faça um pro-
fundo balanço desta greve e dele extrair lições que nos prepa-
rem para os próximos e inevitáveis enfrentamentos. Inclusive, 
criando um Fundo de Greve para atender às necessidades de 
luta para enfrentar as punições, prestando apoio aos grevistas. 
Mais uma vez parabenizamos a todos os grevistas que com sua luta 
mostraram qual é o único caminho possível para se contrapor à 
agenda de desmandos no Sistema Petrobrás!

16 DE MARÇO – ASSEMBLEIA PARA 
FAZER BALANÇO E DEFINIR MOBILIZAÇÕES
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

 
De acordo com os artigos 23º, 26º e 27º do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores das 
Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias 
Primas, Derivados, Petroquímicas e Afins, Energias de Biomassa e Outras Renováveis e 
Combustíveis Alternativos no Estado do Rio de Janeiro – SINDIPETRO-RJ, ficam convocados 
os associados deste sindicato para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se 
realizará no dia 10 de março de 2020, em nossa sede – Avenida Passos, nº34, Centro, Rio de 
Janeiro, sendo a primeira chamada às 17h30 e a segunda e última chamada às 18h, com 
qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 

1. ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL – PLEITO 2020/2023. 
2. APROVAÇÃO DE MOTIVO DE COMOÇÃO NACIONAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 

24º E 26º DO ESTATUTO 
3. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE ELEIÇÃO PELA COMISSÃO 

ELEITORAL – ARTIGO 26º 

 
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020. 

 
 

 
Eduardo Henrique Soares da Costa                 Ana Patrícia Cavalcante de Castro Laier 

Coordenador Secretaria Geral            Coordenadora Sec. de Política e Formação Sindical 
  

  
 

ASSEMBLEIA PARA ELEGER 
A COMISSÃO ELEITORAL - 10/03

A eleição para a diretoria do Sindipetro RJ, gestão 
2020-2023, deve realizar-se durante os meses de 
abril e maio próximos. Para atender aos prazos esta-

tutários e ao mesmo tempo possibilitar a democrática par-
ticipação de todos os trabalhadores, inclusive os embarca-
dos, condição preconizada no estatuto (acesso às urnas nas 
unidades), os quais têm logísitca e uma escala diferenciada 
do administrativo, turnos em terra e considerando ainda o 
evento da grande Greve Nacional Petroleira, temporaria-
mente suspensa no dia 20/02, uma assembleia geral deve 
autorizar a expansão do período eleitoral. A votação refe-
rente a estas exigências estatutárias também será realizada 
junto à eleição da comissão eleitoral. 

Atenção!
Informamos que
a conta já está ativa!!! 

Doe o seu PPP!



Os atos do dia 15 de março convocados pela turba bolsona-
rista, e insuflados pelo governo federal, através do próprio 
presidente da República, Jair Bolsonaro, e de seu ministro do 

Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, têm 
como objetivo intimidar instituições como o Congresso Nacional e 
Supremo Tribunal Federal. 

Sabemos que essas instituições fazem parte do balcão de negó-
cios da burguesia atuando em favor do mercado, contra os traba-
lhadores. As reformas, Trabalhista e da Previdência, estão aí para 
comprovar isso, além dessas mesmas instituições chancelarem as 
privatizações. Mas isso não quer dizer que somos a favor da intimi-
dação e fechamento de ambos os poderes.

Essa marcha da insensatez denota a necessidade de luta do 
conjunto da sociedade civil brasileira contra os planos megalo-
maníacos de Bolsonaro e de suas milícias em implantarem uma 
nova ditadura no Brasil. Desde que assumiu em 1º de janeiro de 
2019, após um processo eleitoral polarizado, Bolsonaro em discur-
sos sempre se diz saudoso e relembra a ditadura civil-militar que 
comandou o Brasil a mão de ferro entre 1964 e 1985. Não só o pre-
sidente, mas também seus ministros como o próprio general Hele-
no e Paulo Guedes, que já sugeriram a aplicação de um novo AI-5 
em caso de grandes manifestações dos trabalhadores contra o 
governo que aplica uma draconiana agenda neoliberal. Uma po-
lítica fracassada que tenta repetir o Chile de Pinochet que retira 

direitos, desmonta e privatiza empresas públicas estratégicas do 
Brasil, como a Petrobrás, Casa da Moeda, Eletrobrás, entre outras 
estatais, criminalizando também movimentos sindicais e sociais. 
Esse mesmo governo que não reconhece direitos de negros, indíge-
nas, mulheres e LGBTs, que enaltece o discurso da morte, agora quer 
impor uma ordem que não reconhece a convivência democrática, 
da opinião contrária e da oposição.

CABE CONTINUAR AS LUTAS POR UM PAÍS MELHOR
Por isso, cabe ao movimento petroleiro repudiar aqueles que 

propagam o discurso de ódio, que não aceitam a democracia e aos 
que pregam o fim da luta dos trabalhadores com a destruição dos 
sindicatos. Os petroleiros sabem que somente uma greve forte é 
capaz de fazer frente e resistir a todos esses ataques da famige-
rada política neoliberal de Bolsonaro, Guedes e Castello Branco. 
E assim, vamos a partir de 9 de março, no 8M (Marcha Mundial 
do Dia das Mulheres); no 14 de março (Ato por Marielle) e no 18 de 
março, Dia Nacional de Lutas, Protestos e Paralisações em Defesa 
dos Serviços Públicos , Direitos e Democracia, dizer NÃO aos adula-
dores da caserna, às “viúvas” da ditadura e aos saudosos de tempos 
sombrios do AI-5. É preciso dizer nas ruas, em número maior, que 
queremos defender a nossa democracia, o direito de greve e o fim 
do discurso que prega violência e mata as mulheres, negros, pobres, 
favelados, povos originários e LGBTs. Queremos viver em paz e 
com direitos!

CONTRA A MARCHA DA INSENSATEZ – BASTA DE ÓDIO!
Não se deixe levar pelo discurso de ódio de Bolsonaro 

que tenta criar um clima para a volta da ditadura  

Doe o seu PPP!
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O Sindipetro-RJ convida toda a categoria a participar do programa 
“Meu Caminho é de Pedra”, que busca oferecer um calendário 
de atividades de montanhismo, tais como trilhas e aulas de es-

caladas experimentais, a seus associados e acompanhantes. A próxima 
atividade será uma trilha de dificuldade "moderada" às praias selva-
gens, em Barra de Guaratiba, no dia 15/03, domingo. O limite será de 
20 pessoas, por ordem de inscrição e prioridade aos sindicalizados. Para 
inscrições ou maiores informações, basta enviar um email, com nome 
e telefone, para marcosdias@sindipetro.org.br

Na manhã desta segunda-feira (2) tomou posse na presi-
dência da Transpetro a executiva Cristiane Marsillac, 
que anteriormente ocupava uma “boquinha” como as-

sessora sem ênfase no Gabinete da Presidência da Petrobrás 
(GAPRE), fazendo jus ao velho ditado de que “quem tem padri-
nho, não morre pagão”. E o padrinho se chama Roberto Cas-
tello Branco.

Marsilac substitui Antonio Rubens Silva Silvino, que co-
mandava a Transpetro desde 2015. A mudança foi aprovada 
pelo Conselho de Administração da empresa, que também 
aprovou Gustavo Santos Raposo para comandar a diretoria Fi-
nanceira da empresa. A executiva, que tem formação em Enge-
nharia Naval pela UFRJ, foi até janeiro deste ano CEO da  Mer-
cosul Line / CMA CGM Group e tem passagem como diretora 
da Prumo Logística e do Grupo Bravante, tendo no currículo o 
cargo de Gerente Geral de Projetos Estratégicos na Área Ferro-
viária e diretora da Docenave e DCNDB, na mineradora Vale, 
conforme pode ser conferido em seu perfil no Linkedin.

Um detalhe que merece ser divulgado e que pode ser con-
ferido no site Casa dos Dados, é que Cristiane Marsilac é inte-
grante do quadro societário da  Mercosul Line (Mercosul Line 
Navegacao e Logistica LTDA), empresa de Transporte marítimo 
de  cabotagem criada em 2011, sediada em Itajaí-SC. 

TRANSPETRO EMPOSSA NOVA PRESIDENTE PARA PROSSEGUIR O DESMONTE

PELA VIDA DE TODAS AS MULHERES, POR 
DEMOCRACIA E CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS! 

UM RIO DE CORAGEM FEMINISTA CONTRA A 
VIOLÊNCIA E OS GOVERNOS FASCISTAS!

#JustiçaPorMarielle 
#EleNão
 #AguaÉVida 
#VidasNegrasImportam
 #Vidas LBTsImportam 
#VidasIndígenasImportam 
#MulheresTrabalhadoras  
#MaisMulheresNaPolítica

Assim , Castello Branco, o amigo do Paulo Guedes, pretende ter 
uma preposta para se livrar de 14 mil km de oleodutos e gasodutos, 
47 terminais e mais de 50 navios que operam para a Petrobrás.  
Conflito de interesses? Não... De acordo com os "empresários" 
que comandam o sistema Petrobras e seu RH, isso se restringe 
à livre e dedicada atuação no sindicato. E eles são criativos para 
apontar os pretensos conflitos. Aliás, a desfaçatez é a tônica 
desta gestão que vive de doutrinação ideológica para "embasar" 
suas narrativas distorcidas.

Sistema Petrobrás segue sendo sequestrado pelos abutres do mercado


