
Ou avança na 
negOciaçãO Ou greve!

Assembleias
até dia 22 

ANO I - Número XLII - 18 de Dezembro 2017

Filiado à

Boletim

O
s trabalhadores próprios que 
cuidam da operação e manuten-
ção dos sistemas do Edise  serão 

substituídos por trabalhadores terceiriza-
dos. O contrato firmado entre a Petrobrás 
e a empresa Nova Rio em 27 de setembro 
de 2017 prevê a contratação por dois anos 
de técnicos da empresa, visando acabar 
com a operação executada por emprega-
dos próprios, que ocorre desde 1974, ano 
da inauguração do prédio.

O Sindipetro-RJ está organizando os 
trabalhadores para resistir a este ata-

TerceirizaçãO da OperaçãO
dO edise é parTe dO desmOnTe

Saiba mais:

QUARTA - 20/12 - 12:30

SegUndA - 18/12 - 13:30

SegUndA - 18/12 - 14:00

QUinTA - 21/12 - 13:30

ediSe - AdM

Op ediSe - grupo 1

Op ediSe - grupo 3

 Op ediSe - grupo 4 e 5

*Os trabalhadores da Operação do grupo 2 e de folga
podem votar em qualquer assembleia

que e já inclusive acionou juridicamen-
te a Petrobrás. 

Petroleiros, a unidade neste momen-
to é importante na defesa de nossos em-
pregos e da Petrobrás!

A assembleia do Edise que vai votar a 
proposta de Acordo Coletivo apresenta-
da pela Petrobrás também vai discutir 
mo bilizações para resistir 
a mais este ataque. 

Veja horário da tabela 
do administrativo e dos 
turnos:

ESPECIAL EDISE
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sindicaTO exige nOvO pOsiciOnamenTO
aguardamos agendamento de reunião para esta semana


