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É GREVE!

Participe da
plenária e
assembleias de
organização da
paralisação que
começa dia 29

O

s petroleiros do
Rio de Janeiro e de
várias bases pelo
país já aprovaram greve
por tempo indeterminado
a partir do dia 29 de
novembro. Além das bases
da FNP- Federação Nacional dos
petroleiros, as da FUP – Federação
Única dos Petroleiros também
disseram um sonoro “não” à
proposta que retira direitos
consagrados da categoria, repassa
aos trabalhadores a dívida da
empresa para com a Petros e vende
ativos de uma das maiores empresa
do país. A construção de uma
greve unificada é urgente.

CONVOCAÇÃO À UNIDADE NACIONAL
troleiros (FNP) reitera o chamado à Federação Única dos Petroleiros (FUP) - formalizado no ofício de 5/9/2017 e em Carta
Aberta - para a convocação imediata de
uma reunião nacional dos 18 Sindipetros
e demais entidades para a construção de
um calendário único de campanha.
Assembleias da FNP indicaram greve
iniciando dia 29. É importante a presença de todos nas assembleias e plenária
de greve para unificar o movimento!
Se a Petrobrás mantiver sua intransigência, a categoria vai parar! Não podemos esperar a Petrobrás cortar direitos

para iniciar a greve e por isso apresentamos esta data como prazo final para
iniciar o movimento. É fundamental a
vontade política da direção sindical de
construir um calendário e um comando
de greve unificado.
Já passou da hora de mudar esta situação. Vamos todos às assembleias e
plenárias construir a unidade da greve
petroleira, a melhor forma de derrotar
os planos de Temer e Parente!
Unidade na luta pelo patrimônio
brasileiro, pelo emprego e pela aposentadoria!

SE

GU

ND

A

A gravidade da situação política do país
exige unidade da categoria petroleira
contra o desmonte da Petrobrás, o corte de direitos e o equacionamento. Em
torno destes eixos, é possível construir a
unidade de ação entre FNP, FUP, Fenaspe, os 18 Sindipetros e demais associações petroleiras.
Apesar das diferenças e disputas políticas entre suas direções, a defesa de
nossos empregos, direitos e aposentadoria, bem como de uma Petrobrás 100%
pública e estatal é importante para todos.
Por isso, a Federação Nacional dos Pe-

PLENÁRIA NO SINDICATO
Nesta segunda, dia 27, a partir das
17h30, plenária no auditório do Sindipetro-RJ debate a organização da greve
nas diversas unidades da Petrobrás.

TERÇA - ASSEMBLEIAS NAS
UNIDADES - Terça-feira, dia 28,
12h30, assembleias no Edificio Senado
e no Edificio Ventura terão como pauta
a greve do dia 29.

APOSENTADO PRESENTE
A partir das 8h do dia 29, aposentados estarão em frente ao Edificio
Senado, mobilizados contra o ACT
e o desfalque nas aposentadorias

GREVE GERAL DIA 5 CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A

Reforma da Previdência que
será votada no início de dezembro da Câmara retira do
trabalhador a possibilidade concreta de
se aposentar. Apesar das alterações realizadas após inúmeros protestos, a lei
mantém a essência de repassar ao trabalhador o custeio da Previdência enquanto perdoa dívidas de empresários

em geral e do agronegócio em particular.
Na tentativa desesperada de tentar
apoio, o governo lançou esta semana
uma campanha no rádio e tv com informações mentirosas para tentar reverter o impacto negativo do projeto,
que vem levando a manifestações de
repúdio em todo o país.
As centrais sindicais estão convo-

cando uma greve geral para o dia 5 de
dezembro para impedir mais este retrocesso contra os trabalhadores. Os petroleiros já estarão em greve a partir do dia
29 de novembro, caso a empresa não melhore a proposta nem prorrogue o ACT.
Trabalhadores, não vamos esperar
2018. Greve geral para derrubar MiShell Temer!

PETROBRÁS É CONIVENTE COM REDUÇÃO DE SALÁRIOS
E AUMENTO DA JORNADA DOS TERCEIRIZADOS

N

o último dia 22/11, os terceirizados da Petrobrás sofreram
mais um brutal ataque: redução de salários e aumento da jornada
dos contratados do RH da empresa.
Redução que já vinha ocorrendo desde a mudança de contrato anterior
(em 2016), quando os salários foram
cortados em 75%. Esses ataques aos

direitos dos terceirizados também
contribuem para a queda na qualidade dos serviços.
Se a Petrobrás retira direitos dos
terceirizados, ela também tenta fazêlo
com os empregados próprios, como na
campanha do ACT 2017. Por isso estamos todos (terceirizados e empregados
próprios) no mesmo barco. Por isso te-

mos de lutar juntos, unindo forças contra as tentativas de empresa de jogar a
conta da crise sobre as nossas costas.
Nesta segunda 27, a partir das 17h30,
no Sindipetro-RJ (Av. Passos, 34), vamos todos comparecer à plenária para
organizar a greve petroleira que começa dia 29. Juntos somos mais fortes. Nenhum direito a menos!

MANIFESTO DOS OPERADORES DO EDISE
CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE
E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO
“Nós, trabalhadores da Operação
do Edise, estamos manifestando o
nosso repúdio à tentativa de terceirização do setor pelos Serviços
Compartilhados. No dia 18 de outubro 2017, teve início um contrato de
prestação de serviços pela empresa
Nova Rio, que teoricamente visa dar
suporte às demandas da Operação.
Na prática, a gerência espera que
ensinemos a operar o prédio para
depois terceirizar nossos postos de
trabalho.

www.sindipetro.org.br
(21)3034-7300/7326
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Com os PIDVs e o Mobiliza, houve
uma redução do efetivo em mais de
30%, fato este que pode comprometer
a segurança das pessoas e das instalações, visto que trabalhamos em áreas
industriais que quase sempre passam
despercebidas por quem trafega diariamente pelo Edise. Embora, recentemente, a gerência tenha recebido
empregados de outras unidades para
trabalhar em horário administrativo,
existe a alegação de que não há autorização para colocar ninguém no

turno visando repor o efetivo, o que
gerou o ambiente necessário para um
contrato de terceirização.
Diante de tal situação, que sabemos não ser diferente de outras unidades da Petrobrás, só nos resta lutar pelos nossos postos de trabalho
e contra essa lógica de terceirização
que desvaloriza o trabalhador e precariza as condições de trabalho.”
Trabalhadores da Operação do
Edise
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