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Para organizar a luta e já construir uma agenda de 
ação unitária em torno da defesa dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras, as centrais sindi-

cais (CTB, CSB, CUT, Força Sindical, Nova Central, Inter-
sindical, CSP- Conlutas, CGTB), sindicatos e federações im-
pulsionam plenária na Praça da Sé, São Paulo, no próximo 
dia 20, tendo como eixo principal a luta “em defesa de uma 
aposentadoria digna, garantia dos direitos, valorização do 
salário e unidade em defesa do país”.

Em nota o Fórum das Centrais afirma que 2019 será de 
unidade e iniciativa para organizar a resistência e de luta 

AVANÇAR NA ORGANIZAÇÃO UNIFICADA
ASSEMBLEIA NACIONAL DOS TRABALHADORES => DIA 20

A primeira reunião do 
Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas 

Públicas de 2019, acontece ama-
nhã, dia 6, em Brasília. A FNP e o 
Sindipetro-RJ estarão presentes.

O Comitê lançará a campa-
nha “Defender o que é público é 
defender o Brasil”, um desdobra-
mento da campanha “Se é pú-
blico, é para todos”, iniciada em 
2016 e que teve ampla repercus-
são nacional e na Argentina.

“Estamos em um cenário di-
fícil, mas nossa disposição está 
renovada. Vamos nos organizar 
e resistir às ameaças de privatiza-
ções em todas as frentes, porque 
nossa defesa é a do povo e dos 
trabalhadores brasileiros”, desta-
ca a coordenadora do comitê, Rita 
Serrano.

Para saber mais sobre o comi-
tê acesse http://www.comiteem-
presaspublicas.com.br/

contra “qualquer proposta de reforma que fragilize, des-
monte ou reduza o papel da Previdência Social Pública”. 

Além da Assembleia Nacional as centrais realizam 
plenárias estaduais e assembleias de trabalhadores para 
construir a mobilização, decidirem formas de luta e para-
lisações para enfrentar as propostas do governo e alertar 
os trabalhadores sobre a nefasta proposta de reforma da 
Previdência e ataques a aposentadoria.

Veja na página 2 uma primeira iniciativa na constru-
ção da mais ampla unidade entre os trabalhadores (Ple-
nária Nacional Intercategorias).

COMITÊ NACIONAL CONSTRUIR A UNIDADE PETROLEIRA
Devemos avançar na organização de 

uma plenária conjunta de todos os sindi-
petros da categoria para coordenarmos 
nossas lutas. As centrais e outras federa-
ções já estão nesse caminho. A FNP vem 
sempre buscando esta unidade e espera 
que a FUP se pronuncie nesse sentido.   

Para tanto, é necessária uma refle-
xão e entendimento da seriedade do 
momento político, do aprofundamento 
dos planos de privatização,  desmonte do 
estado brasileiro e das contra reformas 
que atacam os direitos dos trabalhado-
res (a exemplo da previdência). Preci-
samos viabilizar a unidade na luta, que 
não se concretizou nos últimos anos, 
mas, diante da atual conjuntura, se im-
põe mais ainda.

Vamos todos juntos defender a Pe-
trobrás e o conjunto dos direitos da  Clas-
se Trabalhadora.

Contra a Reforma da
Previdência e a 

Privatização!

COMPERJ

QUINTA
07/02

7H

- Fase de execução do processo 
de Horas in itinere 
 - Forma de reposição de horas 
em função dos dias forçosamen-
te não trabalhados

SETORIAIS

UNIDADE GRUPO DIA / HORA

TABG C 3ªf - 05/02 ÀS 23H

TABG A 4ªf - 06/02 ÀS 15H

TABG B 4ªf - 06/02 ÀS 23H

TABG D e ADM 6ªf - 08/02 ÀS 7H

TABG E 3ªf - 12/02 ÀS 23H

EDICIN 3ªf - 12/02 ÀS 12H

EDICIN 5ªf - 14/02 ÀS 12H

VENTURA 4ªf - 13/02 ÀS 12H

As demais setoriais serão incluídas e 
atualizadas no site nos próximos dias.

O Sindipetro-RJ disponibilizará um 
onibus para os petroleiros que desejarem 
participar da Assembleia Nacional, com 
saída da sede da Avenida Passos, 34, na 
noite do dia 19/02 e retorno na noite do 
dia 20/02. Inscrições pelo whatsapp da 
entidade (21 99607-9083), com nome com-
pleto, identidade e unidade de trabalho.
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A unidade das categorias contra as reformas de 
Bolsonaro foi a pauta principal do evento. 

PLENÁRIA INTERCATEGORIAS DEBATE 
FORMAS DE IMPEDIR PRIVATIZAÇÕES 
E REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No último sábado (2) Brasília 
recebeu a Plenária Nacional In-
tercategorias que reuniu 54 enti-
dades,  de petroleiros, educadores, 
ecetistas, servidores públicos, jor-
nalistas e movimentos sociais de 
todo o Brasil.

O evento, realizado na UnB, foi 
organizado pela FENTECT – Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores 
em Empresas de Correios e Telégra-
fos, tendo por objetivo discutir es-
tratégias de enfrentamento conjun-
to aos ataques que estão sendo feitos 
aos direitos dos trabalhadores. 

O Sindpetro-RJ e a Federação 
Nacional do Petroleiros (FNP) esti-
veram presentes com seus repre-
sentantes participando das mesas 
de conjuntura e privatização.

“O Sindipetro-RJ e a FNP mar-

caram presença na Plenária Interca-
tegorias, acumulando forças para a 
construção da unidade de ação do mo-
vimento sindical e popular para impe-
dir as privatizações, a reforma da pre-
vidência e demais ataques do Governo 
Bolsonaro” – disse Eduardo Henrique, 
diretor do Sindicato e da FNP.

Com a presença de representantes 
das centrais sindicais, responsáveis 
por conduzir a análise de conjuntu-
ra, os debates seguiram para o tema 
das reformas trabalhista e previden-
ciária, que contou com a participa-
ção de Sarah Campos, da Associação 
Brasileira de Juristas pela Democra-
cia, que fez uma explanação sobre as 
consequências da reforma trabalhis-
ta – inclusive diante do recente fato 
do rompimento da barragem da Vale 
em Brumadinho (MG), maior acidente 

de trabalho da história do país e que 
limitou o recebimento de indeniza-
ções das vítimas a um teto. Inclusive, 
a delegação petroleira defendeu a re-
estatização da Vale

A jurista também apresentou a 
diferença dos projetos relacionados 
à Previdência, ressaltando os riscos 
do modelo de capitalização propos-
to pelo atual ministro da Fazenda, 
Paulo Guedes, cuja forma beneficia o 
mercado e suas variações, enquanto 
os trabalhadores perdem a garantia 
de um regime público.

O encontro também encami-
nhou propostas a serem sistemati-
zadas pela diretoria da FENTECT, 
junto com um calendário de lutas e a 
nota de apoio e solidariedade às víti-
mas do crime da Vale. 

                              (Fonte: FENTECT)

Representantes de mais de 
20 entidades (entre elas o 
Sindipetro-RJ), participa-

ram da 1ª Plenária de Organização 
do 8 de março/2019, na quinta-feira 
(31), na Cinelândia. Neste ano, o Dia 
Internacional da Mulher ocorrerá 
na semana do carnaval e a proposta 
é que a manifestação de rua, no Rio 

de Janeiro, seja realizada em alas. 
A próxima reunião de organiza-

ção será no auditório do Sindipetro-
-RJ, na quinta-feira, 7 de fevereiro, 
às 18h.  A intenção é que até o 8 de 
março ocorram reuniões semanais 
de organização.

Entre as diversas propostas de 
pauta de luta, o Sindipetro-RJ apre-

sentou a demanda de união em torno 
da bandeira contra as privatizações. 

No Brasil, as mulheres estive-
ram à frente das principais mani-
festações contra o conservadorismo 
e os ataques sobre os direitos dos 
trabalhadores em 2018. E assim 
pretendem permanecer, pois 2019 
exige resistência e luta! 

POR UM 8 DE MARÇO DE LUTAS E UNIDADE
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O Banco do Brasil foi con-
siderado a instituição fi-
nanceira mais sustentá-

vel do mundo e está entre as top 10 
Corporações Mais Sustentáveis no 
ranking Global 100 de 2019, da Cor-
porate Knights. 

O anúncio foi feito no último dia 
22 de janeiro durante o Fórum Mun-
dial Econômico em Davos, na Suíça. 
O detalhe é que o BB é a única em-
presa estatal entre as 10 ranqueadas.

Dentre as mais de 7.500 empre-

sas avaliadas, o BB ficou em primeiro 
lugar no segmento financeiro e em oi-
tavo no ranking mundial. 

Contraditoriamente, em uma 
revista semanal, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, não descarta 
privatizar o Banco do Brasil. Em uma 
conversa com um interlocutor, ele te-
ria dito sobre a estatal: “melhor vender 
enquanto vale alguma coisa”. 

Ao que parece, Paulo Guedes sabe 
que sua gestão econômica tende ao 
fracasso.

Na contramão da maré privatista do governo Bolsonaro, 
Banco do Brasil é o mais sustentável do mundo

No último dia 24 de janei-
ro, quando do exercício 
da Presidência da Re-

pública em função da viagem de 
Bolsonaro para Davos no Fórum 
Econômico Mundial, o vice-presi-
dente, Hamilton Mourão, assinou 
um decreto (9.690/19) que amplia 
o número de servidores comissio-
nados e de chefes de órgãos ligados 
aos ministérios, bancos públicos e 
fundações, a permissão de atribuir 

Passadas as eleições que 
definiram as novas 
mesas que vão compor 

as direções da Câmara Federal 
e do Senado, com as respectivas 
eleições de Rodrigo Maia (DEM/
RJ) e Davi Alcolumbre  (DEM/
AP), fica mais uma vez eviden-
ciado que o governo Bolsonaro 
segue firme no seu objetivo de 
retirar direitos dos trabalhado-
res e realizar a reforma da Pre-
vidência de qualquer jeito.

Para isso adota velhas prá-
ticas em acordo com figuras 
recorrentes em delações da 
Lava-Jato e Justiça, como Maia, 
conhecido como o “Botafogo” de 
uma lista  da Odebrecht e Al-
columbre, que responde a dois 
processos no STF por caixa dois 
e falsificação de documentos na 
eleição de 2014, e também tendo 
votado para salvar Aécio Neves.  

Ainda, de acordo com levan-
tamento feito pela rádio CBN, a 
campanha de 2014 de Alcolum-
bre registra doações de R$ 138 
mil da JBS, grupo investigado 
pela Lava Jato por esquemas de 
corrupção. 

Coincidentemente ou não, o 
senador foi presidente da CPI do 
BNDES, que apurou irregulari-
dades na JBS.

Estranhamente o procura-
dor Deltan Dallagnol, coordena-
dor da Lava Jato no Ministério 
Público Federal, não conteve a 
alegria sobre a eleição de Alco-
lumbre para a presidência do 
Senado e twitou logo após o re-
sultado da eleição: “O Brasil está 
mudando”.

QUEM DEVE , TEME!

sigilo “ultrassecreto” e ‘‘secreto’’ a in-
formações de Governo.

Na prática, o texto altera regras 
da LAI, que está em vigor desde 2012 
e que permitiu que qualquer pessoa 
física ou jurídica tivesse acesso a 
informações públicas mesmo sem 
apresentar uma razão para solicitá-
-las. 

Faz muito segredo, em muitas 
instâncias, quem não quer permitir 
o controle da sociedade.

Novas regras da 
Lei de Acesso à 

Informação dificultam 
consulta a dados 
governamentais

MOURÃO RESOLVE ESCONDER O JOGO

ELEIÇÕES NA 
CÂMARA E SENADO: 
ARROLADOS EM 
DELAÇÕES DA LAVA 
JATO SÃO ELEITOS 
PARA RETIRAR 
DIREITOS DOS 
TRABALHADORES

BANCO DO BRASIL É CONSIDERADO O MAIS 
SUSTENTÁVEL DO MUNDO
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Se seu nome ou de algum co-
lega conhecido estiver na lista do 
link https://bit.ly/2SjRUFB, entre 
em contato com o Jurídico ou avi-
se o seu colega.

O Departamento Jurídico do 
Sindipetro-RJ solicita aos associa-
dos indicados que entrem em con-
tato com esse departamento, de 
segunda à quinta, das 10h às 18h, 
pelos telefones (3034-7318 e 3034-
7319), ou pelo e-mail (assessoria@
sindipetro.org.br) ou presencial-
mente, para tratar de assunto per-
tinente a distribuição das ações de 
execução individual do FGTS. Caso 
venham a comparecer ao Sindicato, 
solicitamos, desde já, que tragam 
cópias atuais do comprovante de re-
sidência e do último contracheque.

Empresa não atualizou a Ficha de 
Registro do Empregado (FRE) com os 
resultados dos processos de Avanço de 
Nível e Promoção (ANPR) de 2018, até o 
dia 23/01/2019, e nem realizou processa-
mento de folha, no dia 30/01/2019, para 
fins do pagamento a quem teria direito a 
avanço de nível ou promoção a partir de 
01/01/2019.

A direção da Petrobrás havia 
prometido por email, em 18 
de janeiro, solucionar a situ-

ação após o Sindipetro-RJ ter cobrado 
em  ofício a falta de informações sobre 
o processo para quem continuou no 
PCAC.

O comunicado dizia: “A empresa 
informa que as concessões de proces-

ANPR: PETROBRÁS NÃO CUMPRE PROMESSA

A exposição de cartuns da 
ex-petroleira Alice Pe-
reira, promovida pelo 

Grupo de Trabalho de Diversidade 
e Combate às Opressões do Sindipe-
tro-RJ, em celebração ao Dia  Nacio-
nal da Visibilidade Trans, ficou em 
cartaz até quinta (31) no hall do Edi-
se e sexta e segunda (4) no EDISEN.

A artista esteve presente e par-
ticipou de um bate papo apresen-
tando seus quadrinhos.

Segundo dados da Rede Trans, 
em 2018, cerca de 150 travestis e 
trans foram mortos brutalmente 
em todo o Brasil, mantendo a esta-
tística de país que mais mata tra-
vestis e transexuais. O Dia Nacional 
da Visibilidade Trans é celebrado 

em  29 de janeiro. Neste dia travestis e 
transexuais realizaram mobilizações 
por todo o país para denunciar casos de 
violência e preconceito e debater sobre 
como ter acesso aos direitos garantidos 
pela Constituição.

A exposição no Edise aconteceu em 
conjunto com a Campanha de Sindi-
calização onde é possível obter infor-
mações, dar sugestões, fazer críticas, 
sindicalizar-se e conversar sobre ações 
jurídicas, inclusive sobre a liminar da 
suspensão do equacionamento da Pe-
tros.

Alice Pereira, deseja publicar um 
livro com suas histórias. Apoie e parti-
cipe através de financiamento coletivo, 
no link: www.catarse.me/pequenasfeli-
cidadestrans

VISIBILIDADE TRANS: EDISE E EDISEN 
RECEBERAM EXPOSIÇÃO DE CARTUNS 

>>>>> EMPRESAS PRIVADAS <<<<<

HOJE
05/02

ASSEMBLEIA DE ACT DA SHELL ÀS 10H
NO SINDIPETRO-RJ - SALA 314
AVENIDA PASSOS, 34 - CENTRO

sos anteriores do ANPR previstas 
para 1º de janeiro de 2019 serão 
atualizadas em 23 de janeiro no 
currículo SAP/FRE e efetuadas no 
contracheque de 30 de janeiro ”. 
Pelo jeito, não passou de conversa 
fiada. E aí Castello Branco, algu-
ma solução? 

Para piorar, conforme o Sindi-
cato noticiou no boletim n° 87, os 
empregados com função gratifica-
da, que permaneceram no PCAC, 
estão cerceados na possibilidade 
de avanço de nível na função. 
Também tomamos conhecimen-
to de funcionários que perderam 
função em vista de não terem 
aderido ao PCR.
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