
N
a manhã de 14 de setembro, a partir das 7hs, o SIN-
DIPETRO-RJ convoca os petroleiros e petroleiras 
dos prédios administrativos do Centro a se juntarem 

ao Movimento Brasil Metalúrgico e SOS Emprego para uma 
concentração na sede da Petrobrás no EDISE. Também ocor-
rerão concentrações e atrasos  em bases  e terminais opera-
cionais do sistema Petrobrás pela manhã do mesmo dia.

Na parte da tarde, a partir do meio dia, os trabalhadores  
e trabalhadoras do CENPES, primeirizados e terceirizados, 
vão realizar uma “Almoço Ato” de protesto na unidade.

 O dia é uma mobilização contra os retrocessos Trabalhis-
tas e Previdenciários e o desmonte das estatais promovidos 
pelo Governo de Michel Temer e de Luiz Fernando Pezão, 
no governo do Estado do Rio de Janeiro.

A mobilização exige a revogação das leis da reforma tra-
balhista, da terceirização e da emenda constitucional que 
congelou os gastos públicos por 20 anos, além de dizer um 
NÃO ao projeto de alterações no atual sistema de previdên-
cia que tramita no Congresso Nacional.

Por isso, em plenária realizada, que contou com a presen-
ça de entidades classistas e representantes de lutas, no últi-
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Boletim
Filiado à

mo dia 11 de setembro, na sede do SINDIPETRO-RJ foram 
deliberadas mobilizações de apoio como atos, paralisações 
e greves contra os governos entreguistas de Temer e Pezão 
que desmontam o Brasil e o Rio de Janeiro, com suas con-
trarreformas e privatizações.

É importante que possamos unir todas às lutas na defesa 
dos direitos da Classe Trabalhadora que estão sendo ataca-
dos e vilipendiados pelo governo entreguista de Michel Te-
mer, que junto com Pedro Parente, está praticamente pul-
verizando o sistema Petrobrás, promovendo um desmonte 
insano, a preço de banana,  que só faz favorecer o capital 
imperialista internacional. 

O Dia Nacional de Lutas será encerrado como uma pas-
seata no Centro do Rio, com concentração na Candelária, a 
partir das 17 horas.  

14/09 É DIA DE LUTA!

 
07 hs Atos e atrasos nas bases operacionais
 da Petrobrás     

 SINDIPETRO-RJ, Brasil Metalúrgico e
 SOS Emprego –  (EDISE)    

11 hs Almoço Ato no CENPES    
 Ato na Reitoria da IFRJ (Praça da Bandeira)    

17 hs Passeata com concentração na Candelária  

Vamos ocupar as ruas no dia 14/09 – Rio de JaneiroVamos barrar as contrarreformas
e as privatizações

Participam das mobilizações: ADOPEAD-ANDES, ASFOC-SN UFF, ASHI-HFI, ASSE/FURNAS, AR/IFRJ, ASSIBGE-SN, ASFOC DE LUTA (FIOCRUZ), ANDES-FAETEC, BASE (INPI), 
BASE (SOPE), COMBATE/CST, COMISSÃO DE MOBILIZAÇÃO SAÚDE FEDERAL, COMITÊ POPULAR DA ILHA DO GOVERNADOR, COMPROADRCRJ, CRESS-RJ, CSB, CSP-
-CONLUTAS, DCE RURAL, EMSP CIÊNCIAS SOCIAIS UFF, ESTADO UFRJ,  FENAMETRO, FENTECT, FRENTE EM DEFESA DOS INSTITUTOS E HOSPITAIS FEDERAIS, FÓRUM DE 
SAÚDE-RJ, GUTM, HOSPITAL IPANEMA,  INIMIGOS DO REI (PETROLEIROS), MAIS,  MANDATO SERAFIN, MANDATO RENATO 5, MLC, MOS,  OPOSIÇÃO SINTERGIA,  OPOSI-
ÇÃO METRÔ, OPOSIÇÃO CORREIOS, PCB/FÓRUM DE FAVELAS , PCB-HI, PSTU, SINDIPETRO-RJ, SINDICONIR, SINDISEP-RJ, SINDSCOPE, SINFA, SINTSAMA-RJ ,SINTESER-RJ, 
SINTIFRJ, SINTUFF, SINMED-RJ, SOS EMPREGO UNE, UEE-RJ, UNIDADE POPULAR – UP 
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Leia o BOLETIM 
SINDIPETR0-21

http://bitly/2vKAGUa
youtube.com/campanhapetroleo

Leia o especial 
do CENPES-20

http://bitly/2vKAGUa

COPA DO SINDIPETRO-RJ: GRUPOS SERÃO 
SORTEADOS NESTA QUINTA (14)

N
a próxima quinta (14) vai 
ser realizado o sorteio 
das chaves de grupo para 

o ‘Torneio Início’ a partir das 18h, 
com transmissão ao vivo pelo Facebook.com/sindipetrorj. 

A ‘I Copa Sindipetro de Futebol Society’ já tem 10 times par-
ticipantes confirmados, após o encerramento das inscrições 
por equipes em 1º de setembro. A organização do torneio 
aumentou para 15 o número máximo de atletas por equipe. 
As inscrições individuais de atletas em equipes já formadas 
podem ser feitas até o dia 17/09.

O Torneio Início será realizado no domingo (17), no Clube 
de Empregados da Petrobrás (Cepe) – Ilha do Fundão, e a ta-
bela da competição será divulgada em breve no boletim do 
sindicato. Um médico ficará  à disposição no clube para a re-
alização de exames médicos para quem quiser usar a piscina. 
O custo do exame é de R$ 5. 

Os valores para inscrição são: R$ 10 para sindicaliza-
dos; R$ 15 para terceirizados; R$ 25 para não sindicaliza-
dos. Os petroleiros que desejarem se sindicalizar poderão 
entregar sua ficha de sindicalização junto com a ficha 
de inscrição de sua respectiva equipe. O pagamento das 
inscrições deverá ser feito via depósito bancário para a 
seguinte conta: Banco do Brasil/Agência: 0183-X | Con-
ta Corrente: 407527-7 | Favorecido: Sindipetro RJ | CNPJ: 
33.652.355/0001-14

Atenção! Apresentar ficha de inscrição junto com o compro-
vante de depósito bancário!

Informações com: 
Marcos Dias – (21) 99631-9462 marcosdias@sindipetro.org.br;
Natália Russo – (21) 99749-2377 natalia.sindipetrorj@gmail.com;  
Roberto Santos – (21) 99627-2876 – roberto.sindipetro@gmail.com

A Secretaria de Formação do SINDIPETRO-RJ convida os interes-
sados a participarem do curso grátis ‘Como Funciona a Sociedade’, 
ministrado pela Profa. de Economia Política e Pró Reitora de 

Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria Malta. O 
curso será realizado nos dias 23 e 24 de setembro na sede do SINDIPE-
TRO-RJ, Centro do Rio de Janeiro. A prioridade de inscrição é para os 
sindicalizados e por ordem de inscrição.

No programa de aulas: A Sociedade em que Vivemos; Riqueza e Pobre-
za; Relações de Produção; Acumulação e Distribuição de Riqueza So-
cial; Formação do Estado e Ideologia. Inscrições e  informações pelo te-
lefone (21) 3034-7305 ou pelo email: formacao.sindipetro@gmail.com

SINDIPETRO-RJ EM PARCERIA COM UFRJ 
OFERECE CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA


