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Q
uarta, dia 3 de janeiro, come-
ça a greve petroleira, a forma 
encontrada pelos trabalha-

dores para combater a tentativa de 
Temer/Parente de rebaixar o ACT 
e privatizar a Petrobrás. Aprovada 
pelas assembleias de petroleiros das 
bases da FNP, incluindo o Rio de Ja-
neiro, a decisão de ir à greve foi o re-
sultado direto da intransigência da 
gestão Parente, que antes mesmo da 
campanha salarial já vinha atacando 
direitos históricos da nossa categoria 
e desmontando a empresa, como pro-
vam as vendas de ativos, as aberturas 
ao capital privado, o injusto equacio-
namento do Plano Petros 1 e as re-
centes tentativas de terceirização das 
operações. 

A isso somam-se os retrocessos da 
proposta de ACT da empresa: reajuste 

de apenas 1,73% (mantendo as perdas 
salariais), redução do Benefício-Far-
mácia e da AMS, mudança do Auxílio-
-Almoço para Vale-Refeição, redução 
de garantias aos cipeiros e na volta das 
férias, entre outros. 

Mesmo diante da reprovação qua-
se unânime dessa proposta nas ba-
ses da FNP e do resultado dividido 
nas bases da FUP — indicando que a 
maioria dos petroleiros rejeita esse 
ACT —, a FUP, em mais uma escan-
dalosa traição à categoria, esqueceu 
seu compromisso de não aceitar um 
acordo com corte de direitos, indi-
cando a seus sindicatos a assinatura 
de um ACT nos moldes da empresa, 
sem nem tentar realizar alguma mo-
bilização nacional dos petroleiros. Foi 
isso que queriam dizer com ‘um ACT 
do tamanho da mobilização da catego-
ria’? Pactuar a perda de direitos?

A greve é, portanto, mais do que ne-
cessária. Todos à plenária que acontece 
hoje (2/1), às 17h, no Sindipetro-RJ (Av. 
Passos, 34 – auditório), para organizar-
mos a greve. 
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Cartilha da greve - encarte especial 

Sim. Segundo o artigo 9º da Constituição Federal, é as-
segurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interes-
ses que devam por meio dele defender.

O Sindipetro-RJ e a categoria cumpriram todos os requi-
sitos legais para a greve, tendo sido enviado ofício comuni-
cando à empresa a realização da greve com a antecedência 
necessária exigida, de acordo com a Lei 7.783/89, que regu-
lamenta o direito de greve.

O artigo 2º da Lei 7.783/89  diz que “considera-se legítimo o 
exercício do direito de greve a suspensão temporária e pacífica, 
total ou parcial, de prestação pessoal de serviços ao empregador”

A categoria petroleira se encontra em data-base e, portan-
to, a possibilidade legal de realização de greves é plena, sem 
qualquer objeção, cabendo à empresa tão somente respeitar 
este direito e igualmente não praticar qualquer ato ou com-
portamento que venha a constranger os trabalhadores a não 
aderirem ao movimento.

ORIENTAÇÕES PARA O DIA 3/1

A formação de equipes de contingência também é re-
gulada pela Lei 7.783/89, nos termos do art. 9º, que deter-
mina que, como regra, deverá decorrer de acordo entre 
o sindicato e a empresa, e não de forma unilateral pelo 
empregador. Assim sendo, a imposição de “contingências”, 
impedimento de rendição de turnos serão considerados 
pelos sindicatos atos de constrangimento e, dependendo 
da situação, um crime de cárcere privado, o que será de-
vidamente comunicado às autoridades competentes, en-

quanto atos patronais serão considerados práticas antis-
sindicais.

No comunicado de greve enviado às empresas do Sis-
tema Petrobrás, o Sindipetro-RJ manifesta seu desejo de 
“negociar a formação de equipe de contingência para evitar 
prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, 
máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles 
essenciais à retomada das atividades da empresa quando da 
cessação do movimento.”

Entre outros, o direito ao “emprego de meios pacíficos 
tendentes a persuadir ou aliciar trabalhadores a aderirem à 
greve” e a arrecadar fundos e divulgar livremente o movi-
mento. Ou seja, os piquetes são legais e devem ser respeita-
dos enquanto comissões de convencimento.

Nossa greve é legal?

Que direitos são
assegurados aos

grevistas?

Mas e se a
empresa tentar 
me constranger 

para trabalhar?
Segundo o Artigo 6º, § 2º da Lei 7.783/89, é “vedado às em-

presas adotar meios para constranger o empregado ao com-
parecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a 
divulgação do movimento”. Ou seja, a empresa é legalmente 
impedida de utilizar circulares, mensagens e notas ameaça-
doras, bem como telefonemas e redes sociais para ameaçar 
os grevistas. Ocorrendo algo assim, orientamos os trabalha-
dores a recolherem provas e encaminharem ao sindicato.

De igual modo, não poderão as forças policiais, sejam es-
taduais ou federais, intervir na greve para prejudicar o seu 

O que deve ser lançado no Stiff?

Mas não temos que manter
os serviços essenciais?

O código para greve justifica-
da e sem desconto é o 1057

exercício pelos trabalhadores e favorecer a empresa, pois 
suas atribuições legais consistem em assegurar o direito co-
letivo da greve e a própria autonomia sindical.

Além do mais, durante a greve os contratos individuais de 
trabalho ficam suspensos (Artigo 7º), sendo vedada a demis-
são ou contratação de empregados nesse período. Assim sen-
do, não é autorizado ao empregador enquadrar ou classificar 
arbitrariamente a ausência do trabalhador nos dias de greve 
enquanto faltas injustificadas, pois este se encontrava exer-
cendo um direito coletivo constitucional.

A categoria aprovou greve, mas como 
devo me portar, o que fazer amanhã?

A greve é uma decisão coletiva e coletivamente discuti-
mos os encaminhamentos. A orientação do sindicato é que 
os petroleiros, ao chegarem ao local de trabalho, concen-
trem-se nos locais e horários definidos pelo sindicato.

Durante a greve a categoria está em assembleia perma-

nente. As concentrações da categoria se estabelecerão como 
assembleia e os encaminhamentos de como será o movi-
mento em cada local serão definidos pela base. Nas concen-
trações serão passados os informes sobre como estão os ou-
tros lugares e as orientações e propostas do sindicato.

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
SOBRE O DIREITO DE GREVE

www.sindipetro.org.br 
(21) 3034-7300/7326
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017 foi um ano de luta contra 
retrocessos. E 2018 promete ser 
mais um ano em que lutar e resis-

tir serão palavras-chave.
Neste ano que se encerra no próximo 

domingo, os petroleiros, ao lado de ou-
tras categorias, afirmaram a disposição 
de luta contra as reformas trabalhista e 
previdenciária, participando das mobi-
lizações para barrar a perda de direitos, 
com destaque para a greve geral de 28 
de abril, quando realizaram paralisa-
ções no TABG e TEBIG, com adesão par-
cial do Cenpes, além de ato no Edifício 
Senado e da adesão de centenas de tra-
balhadores em todas as bases, que não 
compareceram ao trabalho. Essas mo-
bilizações já aconteciam desde março, 
quando mais de um milhão de pessoas 
protestaram nas ruas de todo o Brasil.   

 Posse da nova gestão - abril tam-
bém foi o mês da eleição para a nova 
diretoria colegiada e Conselho Fis-
cal do Sindipetro-RJ, com a vitória da 
Chapa 2 , que conquistou 70,23% dos 
votos válidos e, desde a posse, em 1º de 
junho, vem dando novo rumo à enti-
dade, retomando as mobilizações pela 
base. A nova diretoria já começou com 
o desafio de superar a grave situação 
financeira da entidade. E iniciou um 
projeto de comunicação mais dinâmico 
e atualizado. Reafirmando o projeto de 
construção de Comissões de Base (CB) 
e Conselho de Representantes. Os apo-
sentados, em luta contra as discrimina-
ções da empresa, criaram sua CB ainda 
no primeiro semestre do ano. 

Não às reformas de Temer - maio 
começou com protestos contra a re-
pressão ocorrida durante a greve geral 
de 28/4. Uma semana depois (24/5), mi-
lhares de trabalhadores ocuparam Bra-
sília no ato “Fora Temer”. A caravana do 
Sindipetro-RJ rumo à capital federal 

saiu do EDISE e da subsede de Angra. 
Retomando o trabalho de base - em 

junho, após tomar posse, a nova gestão 
realizou os seminários de planejamento 
estratégico e de comunicação, para reco-
locar a entidade a serviço dos petroleiros. 
Naquele mês, a Petrobrás intensificou a 
política de redução de efetivos nas áreas 
operacionais e unidades como refinarias 
Abreu e Lima, Alberto Pasqualini, Paulí-
nia e Reduc, o que vinha fazendo desde 
março, quando foi aprovada lei permi-
tindo terceirizações nas atividades-fim. 

Também em junho a nova gestão 
organizou assembleias de base para a 
participação dos petroleiros em nova 
greve geral contra as reformas de Te-
mer. Dia 27/6, a categoria esteve pre-
sente em atos públicos unificados e re-
alizou paralisações parciais no TABG, 
Cenpes, Comperj, TEBIG e EDISEN.

Com apoio da FNP, os petroleiros Ro-
naldo Tedesco e Marcos André foram 
eleitos para o Conselho Deliberativo 
da Petros, fato decisivo na luta contra 
o abusivo equacionamento do Plano 
Petros 1. Junho também foi o mês em 
que o Jurídico do Sindipetro-RJ ga-
nhou ação sobre diferenças de valores 
do FGTS referentes aos planos Verão 
(1989) e Collor (1990) e meses no perío-
do 87/88 e 90/91. Outra vitória jurídica 
importante neste ano foi a de Hora Ex-
tras nos feriados.

Campanha salarial 2017 - a prepa-
ração da campanha começou em julho, 
com assembleias para eleição de dele-
gados ao Congresso do Sindipetro-RJ, 
eleição de delegados ao Congresso da 
FNP. Realizado dias 4 e 5/8, o Congresso 
do Sindipetro-RJ aprovou a desfiliação 
da CUT no marco de uma nova política 
sindical, classista e de base.

 Em agosto, diretores do Sindipetro-
-RJ, do Sindipetro-LP e da FNP apre-

sentaram seus depoimentos na CPI da 
Alerj que investiga o desmonte e a ven-
da de ativos da Petrobrás.

Setembro foi o mês do Dia Nacional 
de Lutas contra as reformas (14), quan-
do os petroleiros fizeram ‘almoço-ato’ no 
Cenpes, com forte presença de terceiriza-
dos, um setor importante da empresa que 
tem o total apoio desta gestão. Também 
houve atos e atrasos no TABG, TEBIG, 
EDICIN e EDISE, de onde os petroleiros 
saíram em passeata até o Edifício Senado. 

Na primeira rodada de assembleias, 
entre 26/9 e 4/10, o Sindipetro-RJ in-
dicou a rejeição da proposta de ACT 
da Petrobrás, mobilizando a categoria 
pela apresentação de nova proposta, 
sem perdas de direitos. Muitas mobili-
zações e atrasos garantiram uma nova 
proposta, que manteve vários retroces-
sos. A FUP, Federação Única dos Petro-
leiros, defendeu a assinatura do acordo 
e a FNP se manteve firme na defesa de 
direitos, aprovando greve dia 3/1.

Petros - Paralelamente à campanha 
salarial, o Sindipetro-RJ continuou lu-
tando contra o injusto modelo de equa-
cionamento do Plano Petros 1, que pre-
tende jogar sobre os petroleiros parte da 
dívida da Petrobrás com o Fundo, orçada 
em R$ 27 bilhões. A massiva campanha 
contra o injusto equacionamento, com 
atos nas unidades da empresa, forçou seu 
adiamento para janeiro.

Desde o início da atual gestão, o 
sindicato tem também promovido um 
conjunto de atividades de formação, 
além de campanhas contra a venda de 
ativos. Atividades culturais e esporti-
vas também foram organizadas, como 
as caminhadas ecológicas pelo projeto 
‘Meu Caminho é de Pedra’, a 1ª Copa 
Sindipetro-RJ, cursos de oratória e for-
mação, além de eventos como a Mostra 
Livre de Fotografias, em dezembro.

UM ANO 
DE LUTA E 
RESISTÊNCIA

Retrospectiva 2017


