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Filiado à

As assembleias para eleição dos delegados ao Congresso 
Regional, que ocorrerá no dia 13/04 de 9h às 17h, já come-
çaram. Debateremos a organização petroleira para barrar 
os ataques governamentais aos direitos dos trabalhadores 
(como a movimentação nacional contra a Reforma da Pre-
vidência no próximo dia 22/03), a MP 873 que ataca direta-
mente os sindicatos, as privatizações, as ameaças de demis-
são (Edisp), cortes no ACT, AMS, planos de “resiliência” etc, 
seguindo o desmonte da Petrobrás e a diminuição de postos 
de trabalho (primeirizados e terceirizados). Também tere-
mos colegiados abertos especiais para debater todas essas 
pautas, nos dias 25/03, 01/04, 08/04. Participe!

PLATAFORMAS - Assembleias a bordo da P-74, 75, 76 e 
77, conforme agenda dos grupos embarcados.

UNIDADE LOCAL DIA / HORA
CENPES CIPD 19/03 - 7h
CENPES Portaria 1 19/03 - 11h30
CENPES Portaria 1 19/03 - 15h

CENPES CIPD 20/03 - 7h

CENPES Portaria 1 21/03 - 7h
CENPES Portaria 1 21/03 -  15h
CENPES CIPD 22/03 - 7h
CENPES Praça das Bandeiras 22/03 - 7h
EDISEN Henrique Valadares 22/03 - 12h30
TBG 21/03 - 12h
EDIHB 19/03 - 12h30
EDICIN 20/03 - 12h30
VENTURA 20/03 - 12h30
COMPERJ 21/03 - 12h30
TEBIG GRUPO A (ASA) 20/03 - 7h
TEBIG ADM/GRUPO E (AP/ASA) 22/03 - 7h
APOSENTADOS SEDE ANGRA DOS REIS 20/03 - 14h
ENCONTRO DE 
APOSENTADOS

AUDITÓRIO DO      
 SINDIPETRO RJ

02/04 
DE 9 às 18h

Alguns homens têm como sonhos construir 
castellos. Outros, por sua vez, sonham em 
privatizar castellos, fatiar castellos, desin-

vestir castellos, etc. Na sexta-feira 15/03, o “liberalzão” 
presidente da Companhia com sobrenome que nos re-
mete à ditadura declarou que “a venda da Petrobrás 
e de outras companhias públicas foi sempre o sonho”. 
Ainda comete um erro técnico ao dizer que defende 
a privatização de 99% das estatais, e “uma das poucas 
exceções seria o Banco Central”, falhando ao classifi-
car o Banco Central como estatal, quando na verdade 
é uma autarquia.

Completando o rol de absurdos, diz que “já que 
não pode vender a petroleira, sua intenção, à frente 
da Petrobrás, é transformar a empresa o mais próximo 
possível de uma empresa privatizada”. E segue dizen-
do que “a Companhia não quer ser monopolista e que 
a competição, nos setores de gás natural e de refino, 
deve contribuir para o desenvolvimento do mercado e 
da Companhia”, projetando a venda de US$ 10 bilhões 
em ativos nos primeiros quatro meses desse ano. Novo 
erro técnico ao classificar a Petrobrás como monopo-
lista, quando o monopólio já fora quebrado no gover-
no FHC, deixando o terreno livre para qualquer um 
que quisesse investir na indústria de petróleo.

O paradoxo nesse discurso é que empresas priva-
das não vendem louca e compulsivamente seus ati-
vos estratégicos, muito menos entregam de bandeja 
para concorrentes unidades de produção e fatias de 
mercado conseguidas com o esforço de décadas. Pro-
vavelmente o ultraneoliberal faltou a algumas aulas 
em que são ensinadas que a força de uma grande em-
presa de energia está na integração de sua cadeia de 
negócios, e não na concentração em uma única ou em 
poucas atividades.

M E R I T O C R A C I A
QUAL O MÉRITO DO NOVO PRESIDENTE? 

COMPETÊNCIA EXTREMA NA VASSALAGEM?

VEM AÍ O CONGRESSO DO SINDIPETRO-RJ

REPÚDIO À SUBSERVIÊNCIA 
DE BOLSONARO A TRUMP

ATOS HOJE:  CENPES 7h 
                       EDISEN 12h

CONSTRUIR A MAIS AMPLA UNIDADE 
ENTRE OS SINDICATOS PETROLEIROS
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ENCONTROS DE 
ACOMPANHAMENTO DE 
ACT MOSTRAM COMO A 
PETROBRÁS DESPREZA 
SEUS EMPREGADOS 

O Departamento Jurídico do Sindipetro-RJ informa que iniciará as exe-
cuções individuais da 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 sindicalizem. Paras as pessoas que não são mais da categoria, mas 
que têm direito a questionar o pagamento, será cobrado 15% de honorários advo-
catícios. Todos os documentos podem ser entregues em cópia simples no Departa-
mento Jurídico do sindicato, de segunda a quinta, das 10h às 18h ou em PDF para 
o e-mail juridico@sindipetro.org.br.

Relação de documentos: Identidade; CPF; Cartão de inscrição no PIS; Compro-
vante de residência; CTPS (Folhas em que consta a foto, a qualificação civil, o con-
trato de trabalho (admissão e demissão) e a inscrição no FGTS; FRE (Ficha de Regis-
tro do Empregado); Ficha financeira (todo o período trabalhado no Comperj); DIP 
ou qualquer outro documento que comprove o período trabalhado no Comperj.

COMPERJ: AÇÃO DE HORAS IN ITINERE

O 
balanço que pode 
ser feito desses dois 
dias de reuniões do 

Acompanhamento do ACT 
2017/19, realizadas nos dias 12 
e 13 de março é o tratamento 
que a nova direção da compa-
nhia dá neste momento à mesa 
de negociação com as federa-
ções e sindicatos petroleiros, de 
total desrespeito.  

As demandas da catego-
ria petroleira sobre Regime de 
Trabalho, AMS, Terceirizados e 
SMS, aos olhos da nova gestão 
da empresa, parecem ter se tor-
nado questões sem importân-
cia, como se pode constatar na 
presença em pequeno número 
de representantes da Petrobrás 
nos encontros. 

Não bastasse isso, o clima 
azedou de vez no último dia 
de atividades na reunião sobre 
SMS, que acabou sendo sus-
pensa por conta do anúncio 
da demissão por justa causa da 
médica da Transpetro, Jussara 
Pires Vieira de Souza, quando a 
FNP em protesto suspendeu o 
encontro.

As próximas reuniões de 
Acompanhamento do ACT 
2017/19 estão agendadas para 
o próximo mês de abril, entre 
os dias 10 e 12. Resta saber se 
a direção da empresa, dirigida 
por Roberto Castello Branco, 
vai tratar com seriedade os pró-
ximos encontros. Não que nas 
gestões anteriores os “chefes” 
de ocasião respeitassem a mesa 
e efetivamente estivessem dis-
postos a negociar, porém é níti-
da a degradação crescente das 
relações de trabalho.

sejam informados sobre a questão 
durante todo o tempo necessário; 
que a Petrobrás garanta a emissão de 
CAT e acione a Vigilância Sanitária; 
que nenhum empregado próprio ou 
terceirizado que comprovadamente 
tenha passado mal seja descontado, 
tanto em horas quanto em dinheiro 
diretamente.

O Sindicato orienta que todos 
aqueles que sofreram os sintomas 
da contaminação e que tenham tido 
atendimento médico, seja na Petro-
brás ou externo, solicitem o CAT. O 
documento é elaborado pelo setor 
médico em conjunto com o RH. A 
empresa tem até 24h para provi-
denciar o documento. Caso isso não 
aconteça, o próprio sindicato pode 
emitir, excepcionalmente. No caso 
dos contratados, que precisarem de 
atendimento médico, solicitar o CAT 
junto à empresa contratada.

Pelo menos 50 trabalhadores do 
Edicin já tiveram CAT emitida 
pela empresa, até agora, por terem 

passado mal devido a um problema de con-
taminação no sistema interno de água po-
tável do Edifício Cidade Nova, constatado 
na quinta-feira (14). Ontem, no fechamento 
deste Boletim, a informação era de que o 
ocorrido estava parcialmente resolvido, já 
que a troca de velas de todos os filtros de-
verá ser concluída ao longo dessa semana. 
Apesar dos esforços da diretoria do Sindi-
cato para obter alguma informação oficial 
da empresa, as explicações até agora aos 
trabalhadores foram superficiais. 

O Sindipetro-RJ enviou ofício solici-
tando a instalação de uma Comissão de 
Investigação do Acidente, da qual par-
ticipem a Cipa do Edicin e o Sindicato. 
Entre as cobranças do documento está a 
identificação de todos os potenciais tipos 
de contaminação e suas respectivas gra-
vidades; que os trabalhadores do prédio 

EDICIN TEM ÁGUA CONTAMINADA EDICIN TEM ÁGUA CONTAMINADA 

De 1º de janeiro deste ano até março, a Petrobrás já despediu, por “justa 
causa”, cerca de cinco empregados. O número já corresponde ao total de 
demissões de 2018 realizadas com o mesmo mote.

Essa é mais uma mostra de como a empresa tenta asfixiar ainda mais sua re-
lação com os seus empregados, aplicando uma política de terror e assédio. A justa 
causa é a maior das penalidades que o empregador pode aplicar ao seu empregado, 
pela qual o trabalhador é dispensado sem o pagamento de praticamente nenhu-
ma verba rescisória, tendo inclusive retido seu fundo de garantia e seu seguro-
-desemprego. 

Casos de demissão por justa causa em situações consideradas estranhas ocor-
rem no Sistema Petrobrás, em especial na Transpetro, como a recente demissão da 
médica Jussara Pires Vieira de Souza, demitida por clara perseguição política após 
emitir uma CAT para um empregado adoecido por assédio moral praticado por 
seus superiores.

DEMISSÕES POR “JUSTA CAUSA” AUMENTAM NA PETROBRÁS 


