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VEM AÍ O CONGRESSO DO SINDIPETRO-RJ

Logo após o carnaval, o Sindicato fará assembleia para eleição dos delegados 
para o Congresso da entidade, que ocorrerá no dia 13 de abril de 9h às 17h. 
Até lá ocorrerão reuniões de colegiado aberto sobre os seguintes temas: con-

juntura; Acordo Coletivo de Trabalho; Balanço e Eleição de delegados para o Congres-
so da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Também serão produzidos cadernos 
com as teses que o Sindipetro-RJ apresentará no Congresso Nacional da categoria. 
Fique atento aos debates e as datas que serão divulgadas em breve!

Os recentes e sucessivos ata-
ques ao Sindipetro-RJ não 
são à toa. Pelo contrário! A 

gestão da Petrobras sabe que o Sindicato 
é o principal instrumento de luta dos(as) 
trabalhadores(as). Por isso, é primordial 
enfraquecer o sindicato , amedontrar a 
categoria e desestimular o engajamento 
na luta de modo a facilmente retirar do 
próximo ACT direitos já conquistados, 
assim como privatizar a empresa atra-
vés de desinvestimentos ou parcerias. 
Nesse propósito, a gestão da Petrobras 
vem realizando vários ataques ao Sin-
dicato e à categoria petroleira: 1) proi-
bição à campanha de sindicalização , 
exposições culturais ou qualquer outra 
atividade do sindicato nas dependên-
cias da empresa;  2) dispensa da função 
especialista (consultoria) das dirigen-
tes sindicais Carla Marinho e Patrícia 
Laier, revalidadas em 2018 para a fun-
ção pela própria empresa, sob o único 
argumento de ambas serem dirigentes 
sindicais; 3) retirada de todas as ativida-
des da assistente social Moara Zanetti, 
lotada na GP (antigo RH), sob o mesmo 
e único argumento; 4) indução à desfi-
liação sindical dos empregados lotados 
na GP de todo o país, exatamente no 
momento em que a empresa se orienta 
para uma forte retirada de direitos.

Estas medidas se constituem como 
práticas antissindicais , totalmente con-
trárias ao Código de Ética da Petrobrás, 
além de ilegais e inconstitucionais! 
Em função disso, o SINDIPETRO-RJ 

tem realizado ações políticas, jurídi-
cas, de comunicação dentro e fora do 
ambiente petroleiro, dentre outras. Na 
última sexta-feira, em 15/02, houve 
também uma reunião da diretoria do 
SINDIPETRO-RJ com representantes 
da empresa, que se limitaram a res-
ponder sobre a proibição de atividades 
sindicais nas dependências da compa-
nhia , alegando tratar-se de uma práti-
ca de mercado. Com a mesma aparente 
simplicidade, garantiram que o ACT 
seria respeitado até setembro, quando 
seria a “oportunidade” de modificá-lo. 
Todos sabemos sob qual lógica será 
pautada a proposta da empresa para o 
nosso ACT. 

Nossos colegas terceirizados sen-
tem na pele tais “práticas do mercado”. 
Tiveram seus salários reduzidos em 
até 75%, com pessoas recebendo hoje 
cerca de R$ 1200,00 por mês; veem o 
benefício saúde excluindo os seus de-
pendentes; não têm  qualquer estabili-
dade no emprego, submetendo-se cada 
vez mais à precárias condições de tra-
balho. Estas são as “práticas de merca-
do”, reforçadas após a nova legislação 
(anti-) trabalhista. 

Contraditoriamente a esse dis-
curso, a gestão da Petrobras vai na 
contramão do “sonho” de qualquer 
empresa de mercado: tenta vender 
parte rentável de suas atividades e 
insite em reduzir cada vez mais a 
sua participação de mercado no país, 
deixando o caminho livre para as 

suas concorrentes. Que empresa de 
mercado favorece a concorrência? 
Faz parte dos projetos da atual dire-
ção da empresa, como já era em ou-
tras gestões, a redução da Petrobrás 
a uma mera exportadora de óleo cru.

Deter a evolução deste triste ce-
nário depende da reação e da luta da 
categoria petroleira! E historicamente 
esta categoria não foge à luta!

Assim, o Sindipetro-RJ convoca 
os (as) petroleiros (as) à reação! Hoje 
nossa luta passa por direitos enquan-
to trabalhadores e trabalhadoras  da 
Petrobrás e de todo o país!  Contra a 
privatização da Petrobrás! E mais do 
que isso : hoje precisamos nos unir 
contra as perseguições políticas e 
pelos direitos democráticos, direito 
ao contraditório e à liberdade de ex-
pressão e associação. Pela autonomia 
técnica-profissional!

A atual direção quer submeter os 
quadros técnicos aos interesses dos 
políticos de ocasião, os quais, na maior 
parte das vezes, não são os melhores 
para a empresa e para o país.

É hora de todos(as) nos posi-
cionarmos, nos unirmos, nos mo-
bilizarmos e nos sindicalizarmos!  
Acompanhe e participe do calendário 
de atividades.

NOSSO SINDICATO É 
FORTE! E A NOSSA UNIÃO 

E ORGANIZAÇÃO 
SÃO A NOSSA FORÇA! 

NOSSO SINDICATO É FORTE!
A nova gestão da Petrobrás não nos deixa mentir! 
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Dois ônibus sairão do Sin-
dipetro-RJ rumo ao cen-
tro de São Paulo onde tra-

balhadores irão deliberar sobre as 
próximas ações de resistência para 
barrar as propostas do governo Bol-
sonaro que acabam com o direito à 
aposentadoria.

Em defesa da aposentadoria 
e da Previdência Social, amanhã, 
quarta-feira, 20/02, a partir das 
10h, na Praça da Sé, no centro de 
São Paulo, acontecerá a Assembleia 
Nacional da Classe Trabalhadora, 
para definir um plano de lutas con-
tra a proposta de reforma da Previ-
dência.

O movimento vem sendo orga-
nizado de forma unitária pelas cen-
trais sindicais CSP-Conlutas , CUT, 
Força Sindical, CTB, Intersindical, 
Nova Central, CGTB e CSB, em todo 
o país. No Rio, o Fórum de Lutas, 
realizado na sede do Sindipetro-RJ, 
na terça-feira (12 ),  reuniu repre-
sentantes de aproximadamente 30 
entidades sindicais e dos movimen-
tos sociais.

As propostas sinalizadas pela 
equipe econômica do governo, 
como a capitalização da Previdên-
cia e a obrigatoriedade de idade 
mínima para o trabalhador se apo-
sentar praticamente acabam com o 
direito à aposentadoria de milhões 
de pessoas. 

Além da Assembleia Nacional 
na Praça da Sé, no centro da capital 
paulista, ocorrerão ações descen-
tralizadas, como atos, assembleias, 
panfletagens e diálogo com a base. 
No Rio a concentração será às 15h, 
no Boulevard Carioca, esquina com 
a Av. Rio Branco.

PRAÇA DA SÉ SERÁ 
OCUPADA CONTRA 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

adequado e que tralhava há seis anos 
na área de segurança empresarial da 
Petrobrás. Porém foi verificado que a 
indicação “por mérito” está compro-
metida já que o Capitão Victor não 
se encaixa nos critérios do padrão 
PP-1PBR-00302, aplicado para preen-
chimento de cargos.

O Sindipetro-RJ defende que a 
gestão da empresa seja profundamen-
te democratizada e que a ocupação de 
cargos hierárquicos seja pautada sob 
tais princípios, permitindo que a cate-
goria seja ouvida. 

O atual modelo de elegibilidade 
para ocupar cargos no Sistema Pe-
trobrás, estabelecido pela direção da 
empresa, busca garantir que somente 
nomes alinhados com a linha tecno-
crática privilegiada no governo de si-
tuação ocupem esses postos.

Indicado em 11de janeiro pela 
direção da Petrobrás para a ge-
rência executiva de Inteligên-

cia e Segurança Corporativa (con-
forme noticiamos no Boletim CIV), 
Carlos Victor Guerra Nagem, conhe-
cido como Capitão Victor, “amigo 
particular” de Jair Bolsonaro, segun-
do o próprio presidente, não vai mais 
assumir o cargo.

A estatal informa que ele foi re-
provado na avaliação interna . “Ape-
sar de sua sólida formação acadêmi-
ca e atuação na área, seu nome não 
foi aprovado porque ele não possui 
a experiência requerida em posição 
gerencial que é necessária à função”.

Na época da indicação, Roberto 
Castello Branco, presidente da em-
presa, negou motivação política e 
disse que o escolhido tinha currículo 

INDICADO POR BOLSONARO É 
REPROVADO PELA PETROBRÁS

Parece que dessa vez, um amigo de Bolsonaro 
não levou vantagem!

Em reunião aberta realizada na 
sexta-feira (15), o GT de Diver-
sidade e Combate às Opressões 

do Sindipetro-RJ debateu, entre outros 
pontos, a participação das mulheres pe-
troleiras no 8 de março.  Como esquen-
ta para o ato, haverá concentração com 
roda de conversa e confecção de carta-
zes tendo como temas específicos das 
petroleiras a luta contra a privatização, 
por direitos, emprego e contra o assédio. 

Para além da manifestação nas 
ruas, o GT também está organizando a 
Roda de conversa “21 dias de ativismo” 
sobre racismo no mercado de trabalho, 
no dia 13 de março, às 17h30, no Sin-
dicato e uma exposição cultural sobre 
mulheres no Sindicato hoje, petroleiras 

na luta ao longo da história e Marilia 
Regali, primeira mulher na empresa 
e geóloga reconhecida. 

O 8 de março é uma data histó-
rica em que as mulheres são prota-
gonistas na luta por igualdade. No 
entanto, não é uma data só das mu-
lheres e sim uma data da classe tra-
balhadora, já que essa luta por igual-
dade e direitos beneficia o conjunto 
da sociedade.

A organização dos atos está ocor-
rendo em todo o país. No Rio, as ple-
nárias já realizadas definiram como 
eixos centrais “Pela vida das mulhe-
res, justiça por Marielle, democracia 
e direitos: somos contra Bolsonaro e 
a Reforma da Previdência”.

8M! ABRAM ALAS QUE AS MULHERES 
IRÃO LOTAR AS RUAS!

Nova reunião de organização do Dia Internacional das mulheres no Rio 
aconteceu ontem no Sindicato dos Bancários
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A Petros foi notificada na sexta-
-feira (8/2) que, por determinação da 
juíza da 6a vara cível, tem o dever 
de efetivar a suspensão, na folha de 
pagamento deste mês (fevereiro) , do 
desconto do equacionamento e res-
sarcir os descontos anteriores para 
todas as pessoas da categoria na base 
territorial do Sindipetro-RJ. A funda-
ção tem 48 horas para cumprir este 
deferimento e divulgar a lista onde a 
própria Petros nomeia essas pessoas. 
Ocorre que durante este tempo, a Pe-
tros fez uma petição à juiza pedindo 
esclarecimentos sobre a decisão e ale-
gando não ter como informar quem 
são as pessoas cobertas pela ação, 
além de ter solicitado um prazo de 60 
dias para conseguir implementar a 
decisão, que vem sendo descumprida 
desde 8 de novembro do ano passado. 
A juíza acatou o pedido, mas o Jurí-
dico do Sindipetro-RJ fez uma nova 
petição solicitando reconsideração e 
salientando que a Petros fez um pro-
jeto de recadastramento gigantesco 
há pouco tempo , tendo, portanto, 
condições de estabelecer quem são os 
beneficiários, principalmente os apo-
sentados. 

Ainda na terça-feira (12), após a 
publicação do despacho da juíza, o 
Jurídico também fez uma petição 
pedindo consequências para a Petros 
por ela estar descumprindo a deci-
são. Vale resaltar que desde novem-

PETROS: ESCLARECENDO O ANDAMENTO JURÍDICO DO PED

bro o Sindicato vem realizando pedidos 
(multa, majoração da multa, encaminha-
mento para ao Ministério Público para 
aferir crime de responsabilidade, multa 
pessoal ao presidente da Petros) no sen-
tido de que a fundação seja punida por 
não cumprir a decisão da justiça, mas 
a juíza despachou afirmando que deci-
dirá sobre esses temas posteriormente. 
BASE TERRITORIAL PARA A ATIVA 
- Na quarta-feira (13) o Jurídico do Sin-
dicato pediu à juíza reconsideração em 
relação ao acato à petição da  Petros e a 
mesma despachou informando que es-
tava mantendo a decisão em parte. Ou 
seja, ela entendeu que para as pessoas 
da ativa na Petrobrás, a Petros não te-
ria como indicar se a base territorial é 
realmente a mesma do Sindipetro-RJ e 
determinou que o critério para isso será 
o local efetivo de trabalho. Para isso, a 
Petrobrás terá 10 dias para anexar aos 
autos do processo a lista das pessoas que 
são representadas pelo Sindicato, associa-
das ou não, e, a partir disso, a Petros efe-
tivará a suspensão do equacionamento. 
BASE TERRITORIAL DOS APOSENTA-
DOS – Para estes, associados ou não ao 
Sindipetro-RJ, a base territorial  é o do-
micílio, ou seja, se a pessoa mora na base 
territorial do Sindicato, a Petros terá que 
realizar a suspensão do desconto já no 
contra cheque deste mês e fazer o estorno 
dos valores descontados anteriormente. 
PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS – 
Vale ressaltar que este encaminhamento 

ora exposto vale para os procedimentos 
julgados em primeira instância. Na se-
gunda instância, ou seja, no colegiado 
de juízes, ainda está para ser apreciado o 
agravo que a Petros fez sobre a liminar, 
bem como a contestação do Jurídico do 
Sindicato. Esclarecemos que a liminar é 
uma decisão interlocutória, não é uma 
decisão de mérito; é uma decisão que o 
juiz toma avaliando o cenário de dano 
que pode estar sendo causado a uma das 
partes e que poderia ser revertido no 
caso de uma sentença favorável. Por isso 
uma liminar e o entendimento que a ge-
rou podem ser suspensos.

Infelizmente, tripudiando dos bene-
ficiários e do judiciário, a Petros já deu 
indicativo que continuará descumprin-
do a determinação judicial, fato que fez 
o Sindipetro-RJ se manifestar mais uma 
vez reivindicando o cumprimento da 
determinação judicial para os aposen-
tados, conforme petição despachada no 
dia 18/2. 
MUNICÍPIOS FORA DA BASE TERRI-
TORIAL DO SINDICATO - Conforme 
o Artigo 1º do Capítulo I do Estatuto do 
Sindipetro-RJ (http://sindipetro.org.br/o-
-sindicato/estatuto/)  não fazem parte de 
nossa base o município de Duque de Ca-
xias e os seguintes municípios da Região 
Norte-Fluminense do Estado: Campos 
dos Goytacazes, Macaé, São Francisco 
de Itabapoana, São Fidélis, São João da 
Barra, Conceição de Macabu, Quissamã, 
Carapebus e Cardoso Moreira.

Conforme calendário já defi-
nido, a Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) e seus 

sindipetros se reúnem com a Petro-
brás, de acordo com a tabela abaixo. 
Antes disso, no dia 25, dirigentes da 
Federação se reúnem no Sindipetro-
-RJ para organizar a participação 
nas reuniões. 

Comissão de Acom-
panhamento de ACT 
e Regime de Trabalho

26/2 às 9h

AMS 26/2 às 14h

Terceirização 27/2 às 9h

SMS 27/2 às 14h

Anistia 28/2 às 9h

Em comunicado aos em-
pregados, a Petrobrás 
informa que identificou 

que algumas concessões de pro-
cessos anteriores do ANPR (Avan-
ço de Nível 12, 18 e 24 meses e Pro-
moção por antiguidade), previstas 
para 01/01/2019, apresentaram 
erro no pagamento. A empresa diz 
que os ajustes serão efetuados no 
contracheque do dia 25/02, retro-
ativamente a 01/01/2019.

PETROBRÁS DIZ QUE 
REGULARIZARÁ 
PAGAMENTOS DE 
ANPR EM FEVEREIRO

Os ajustes serão 
retroativos a 01/01/2019

Em reunião com trabalhado-
res do Comperj, na quinta-
feira (14), o Departamento 

Jurídico do Sindipetro-RJ informou 
que pela negativa do juízo em pros-
seguir com a execução coletiva, se-
rão feitas as execuções individuais 
para cada associado representado 
na ação das Horas in Itinere. Para os 
associados o procedimento não terá 
nenhum tipo de custo. Por isso a 
orientação é de que todos se sindica-
lizem e aguardem a publicação com 
a lista de documentos necessários 
para a ação de execução individual, 
que será divulgada pelo Jurídico. 
Para as pessoas que não são mais 
da categoria, mas que têm direito a 
questionar o pagamento, a direção 
colegiada irá avaliar a cobrança de 
honorários e informar a decisão aos 
interessados.

COMPERJ: 
HORAS IN ITINERE

REUNIÃO DE 
ACOMPANHAMENTO 
DE ACT

No início da tarde de ontem a Petros divulgou uma listagem dos aposentados que ela entende que 
estão incluídos na base territorial do Sindipetro-RJ. Confira em http://bit.ly/2ScTxAQ 
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Em mais uma parceria com o 
Sindipetro-RJ, o Centro de Es-
tudos da Saúde do Trabalhador 

e Ecologia Humana (Cesteh) da Fiocruz, 
oferece o curso que será ministrado de 
abril a dezembro de 2019, com aulas duas 
vezes ao mês, abordando as relações entre 
saúde, trabalho e ambiente; trabalho em 
turno onshore e offshore; investigação de 
acidentes e doenças relacionadas ao tra-
balho; exposição ocupacional e ambiental 
à substâncias químicas; metodologias e 
tecnologias de educação e comunicação 
em saúde.

As inscrições vão até 25 de fevereiro e 
o público alvo são funcionários da indús-
tria do petróleo. Para saber como concor-
rer às 25 vagas disponíveis e os critérios 
de seleção, acesse http://www.cesteh.
ensp.fiocruz.br/noticias/curso-sobre-sau-
de-trabalho-e-ambiente-na-industria-do-
-petroleo-tem-inscricoes-prorrogadas.

O SindipetroRJ e o CESTEH/FIOCRUZ 
realizaram 3 workshops em 2018 visando 
discutir e consolidar com os trabalhado-
res os temas que farão parte da grade cur-
ricular. Conclamamos a base petroleira a 
participar do curso que é uma inicitiva de 
qualidade para formar e informar os in-
teressados em temas essenciais na luta do 
trabalhador. Participe e repasse a infor-
mação aos colegas!

Após as mudanças na legis-
lação trabalhista, afastan-
do o desconto obrigatório 

do que era chamado de imposto sin-
dical, solicitamos a todos que façam 
a opção pelo desconto em folha da 
contribuição sindical que consiste 
em uma única parcela, no contra-
cheque de março/19, proporcional 
ao valor de um dia de trabalho.

COMO FAZER:
a) Você pode acessar na intranet 

o Botão de Serviços pelo Portal Pe-
trobras, mas também pode fazê-lo 
fora das instalações da companhia 
se utilizando da sua senha na extra-
net e acessando o seguinte link: ht-
tps://servicos.petrobras.com.br

b) Acessado o Botão de Servi-
ços, pesquise e selecione o serviço 

FAÇA A OPÇÃO PELA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
E FORTALEÇA O SINDIPETRO-RJ

CURSO:

Desconto em folha ocorrerá para os trabalhadores que 
manifestarem sua opção até 08/03

“BOLA PRA FRENTE!”

Estão abertas as inscrições para 
a COPA SINDIPETRO-
-RJ 2019 de futebol society! 

As equipes deverão SE INSCREVER até 
o dia 17/03 (atletas poderão se inscrever 
em equipes já formadas até o dia 24/03). 
Veja as informações completas em ht-
tps://sindipetro.org.br/bola-pra-frente-
-inscricoes-abertas-para-o-torneio-de-
-futebol-society-do-sindipetro-rj/

“Contribuição Sindical - Declaração de 
Concordância” e registre sua opção pelo 
desconto da contribuição sindical.
POR QUE CONTRIBUIR? - Um Sindi-
cato lastreado na contribuição finan-
ceira voluntária da categoria, seja pela 
ampla sindicalização, seja pela opção do 
desconto em folha da contribuição sin-
dical anual, estreita seus compromissos 
com os interesses da categoria e da clas-
se trabalhadora, conquista autonomia, 
independência e recursos necessários 
para se contrapor à retirada de direitos 
e tem força para combater desmandos 
de toda e qualquer natureza, seja por 
parte da direção da empresa, de outras 
corporações ou do próprio Estado.

São a participação e a integração dos 
trabalhadores em sua organização cole-
tiva - o sindicato, sustentado por suas fi-
liações e contribuições sindicais que ga-

rantem e potencializam sua força.
O SINDIPETRO SE FORTALECE 
E CRESCE - O Sindipetro-RJ segue 
se fortalecendo pela reorganiza-
ção interna que empreendeu e 
ainda está em curso, bem como pe-
las lutas que vem travando, pelos 
embates que certamente enfrenta-
rá devido a agenda de ataque aos 
direitos dos trabalhadores e contra 
a Petrobrás. Nesse aspecto, você 
pode fazer a diferença: faça a op-
ção pelo desconto em folha da con-
tribuição sindical e se sindicalize!

Saúde, trabalho e ambiente 
na indústria do petróleo

A próxima reu-
nião dos apo-

sentados será na terça-
-feira, 12 de março, às 
14h, no auditório do 
Sindipetro-RJ (Aveni-
da Passos, 34). Compa-
reça e participe da elei-
ção dos delegados para 
o Congresso do Sindi-
petro-RJ, que será em 
abril!


