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O governo federal na última terça-feira (9)  fechou 
um acordo com a Petrobrás para o contrato da Cessão 
Onerosa. O anúncio foi feito após a reunião do Con-
selho Nacional de Política Energética (CNPE). Pelo 
acordo, a Petrobrás receberá um bônus de US$ 9,058 
bilhões pelo aditivo de contrato. 

“O excedente da Cessão Onerosa é de 15 bilhões 
de barris. Multiplicado por US$ 60 (preço subestima-
do, pois há o declínio e o preço subirá), temos US$ 900 
bilhões. Estão pagando à Petrobrás somente um 1% 
desse valor total” – diz a geóloga e petroleira, Patricia 
Laier, em um texto publicado em uma mídia social, ao 
comentar o acordo.

Firmado pela Petrobrás e a União em 2010, o con-
trato de Cessão Onerosa garantia à empresa explorar 5 
bilhões de barris de petróleo em áreas do Pré-Sal pelo 
prazo de 40 anos. Em troca, a empresa antecipou o pa-
gamento de R$ 74,8 bilhões ao governo.

OBJETO DE COBIÇA, LEILÃO DAS AÉREAS SERÁ 
EM OUTUBRO

Desde 2013, o governo vem negociando um adi-
tivo do contrato depois que a Petrobrás pediu ajustes 
por conta da desvalorização do preço do barril de pe-
tróleo no mercado internacional.

Em fevereiro, o 
Conselho definiu a data 
de 28 de outubro para 
a realização do leilão. 
Serão leiloadas as áre-
as de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, na Bacia de Santos. 
Na ocasião, o CNPE também definiu que o vencedor 
deverá pagar à Petrobrás uma compensação pelos in-
vestimentos realizados na área e, como contrapartida , 
adquirirá uma parte dos ativos e da produção. Estima-
tivas apontam a possibilidade de um óleo excedente de 
6 bilhões até 10 bilhões de barris.

“O Brasil de agora é um Brasil que se curvou total-
mente aos interesses de governos estrangeiros (a entre-
ga de Alcântara aos EUA é chaga que não cicatrizará), 
mas nem todos nós queremos ‘espelhinhos e bugigan-
gas’. Muitos sonham com o desenvolvimento econômi-
co robusto e sustentável onde uma Petrobrás integrada 
verticalmente pode prover a energia necessária para a 
nossa sociedade. O ritmo de produção do Pré-Sal deve 
ser ditado por um planejamento estratégico de curto, 
médio e longo prazo, e nunca ter como objetivo aten-
der à demanda dos países produtores no ritmo que es-
tes necessitam” – diz Patricia, que também é diretora do 
Sindipetro-RJ.

É evidente que este “programa” 
vai acentuar os desníveis salariais 
já existentes, concentrando renda 
para os “gestores” à custa da expro-
priação dos ganhos da base. É um 
programa Robin Hood que premia 
prioritariamente a quem mais obe-
dece aos desmandos da direção de 
saqueadores no comando da Petro-
brás.

PRESIDENTE PODERÁ GANHAR 
MAIS DE 1.000 VEZES SOBRE O SA-

LÁRIO DE UM TRABALHADOR!
Na antiga metodologia de PLR se 

assegurava uma relação piso-teto de 

2,5 vezes. Essa relação impedia que o 
grosso do montante se concentrasse 
no andar de cima. Agora, enquanto 
um trabalhador ganha de “prêmio”, 
por exemplo, a partir do valor apro-
ximado de R$1.500,00, o menor prê-
mio de um funcionário, a gerência e 
a direção, poderão ganhar 300 mil, 
400 mil, UM MILHÃO e MEIO. Isto 
é, até mais de 1.000 vezes o que o 
trabalhador de menor remuneração 
receberia do PPP na empresa, a par-
tir da aplicação do fator mínimo de 
0,4 vezes. Um verdadeiro disparate 
de desigualdade!

O fato é que o plano de remune-
ração fixa gerencial e da direto-
ria já assegura a recompensa pela 
complexidade das atividades e das 
competências requeridas e já confi-
guram uma distorção no equilíbrio 
interno. O uso do múltiplo salarial 
aprofunda cada distorção.

CONGELAMENTO DOS SALÁRIOS 
DOS CHEFÕES: FAKENEWS!

Isso mostra que o tal congelamen-
to de salários do presidente e execu-
tivos da companhia, efusivamente 
anunciado em fevereiro último na 
mídia neoliberal era conversa fiada. 
Os chefões têm suas altas e despro-
porcionais remunerações anuais 
fixas, ainda turbinadas pelo PRVE/
PPP, em até 42%, com os prêmios, 
bônus etc. Um verdadeiro “me enga-
na que eu gosto”!

Na próxima edição vamos mos-
trar como os “chefões” desmontam 
a Petrobrás para conseguir prêmios.

PPP: “PROGRAMA DE PAGAMENTO PARA A PRIVATIZAÇÃO” 
PRESIDENTE PODERÁ GANHAR 1.000 VEZES MAIS QUE UM TRABALHADOR!

PPP transfere aos gerentes e àqueles de maior 
remuneração na empresa, os resultados do conjunto 

dos trabalhadores da Petrobrás

A VERGONHA DO ACORDO DO EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA

MENOR (Empregado) MAIOR (Diretoria)
REMUNERAÇÃO 3.707.32 116.761,20

Múltiplo 0,4 13

PRÊMIO do PPP  1.482,928 1.517.895,60

Relação Piso/Teto 1023,58

VEJA O ABSURDO:

Em defesa dos trabalhadores e da  Petrobrás 

A resolução que sintetizou a principal preocupação dos delegados foi a de buscar a 
unidade entre as 18 bases sindicais, das duas federações, para construir já um calendário 
de mobilizações, em continuidade ao ato do próximo dia 24, em torno a eixos consensuais:

  
>>> Barrar a Reforma da Previdência e os ataques à Petros. Em defesa dos aposentados!; 
>>> Defesa da Petrobrás e de nossas reservas contra a privatização e o desmonte; 
>>> Em defesa dos concursos públicos e pela redução do preço dos combustíveis; 
>>> Nenhuma perda de direitos, empregos ou remuneração dos trabalhadores próprios, 
contratados ou do setor privado; 
>>> Contra o equacionamento, a perda da AMS, a ameaça à PLR, o PPP, o Sistema de 
Consequências e as demissões; 
>>> Defesa dos sindicatos, do direito à sindicalização e liberdade de organização e de 
opinião. Abaixo a MP 873!; 
>>> Fora Castello Branco!

Foi aprovado também o envio de uma Carta ao Congresso Estadual da FUP 
com o exposto acima e propondo a realização de um encontro estadual entre os três                         
sindicatos fluminenses.  

-  Incentivo às Comissões de Base; 
-  Montar um grupo de petroleirxs para visitar as lideranças em prol da unidade do 
movimento; 
- Realização de eventos culturais, esportivos , etc, como forma de aproximação e 
integração; 
-  “Banquinhas de conscientização” para conversar com as bases sobre sindicato, 
reforma da previdência, greve, etc. 
- Criação de um GT com a base para discutir o ACT e acompanhar a implementação 
das resoluções do Congresso, funcionando como um comitê de mobilização;

FORAM ELEITOS:
Celso Alves (Kafu)
Leonardo de Oliveira P. Couto
Moara Zannetti
Sergio Fernando Castellani 
Vicente de Oliveira 
Caroline Mattos 
Fabíola Monica da C. D. G
André Bucareski
Raíra Coppola Auler
Alberto Alves
Herli dos Santos
Ilídia Lucia Cordeiro
Claiton Coffy
Eduardo Herinque S. da Costa
Gilberto C. Ramos Junior
Natália Russo
Ana Patrícia Laier
Roberto Santos 
Denilson Argollo
Roberto Ribeiro
Ana Paula Baião
Brayer Grudka Lyra
Jorge Antonio Rosa 
Marcos Vinicius Dias 
Mauriceia Petrúcia Novo
Alexandre Sardinha
José Carlos Guedes 
Vinicius Camargo
Gustavo Marun 
Sérgio Paes

Realizado no sábado (13/04), o Congresso “Sindipetro-RJ - 60 anos de luta” contou com a participação 
de dezenas de delegados (mais de 60 entre os 103 eleitos) em mais de 32 assembleias que reuniram mais de 
600 associados da nossa base sindical, entre prédios administrativos espalhados na cidade, o CENPES, as 
usinas, terminais e plataformas, congregando desde Volta Redonda, passando por Seropédica, a Cabo Frio.  
Além de produzir excelentes debates durante todo o dia, o Congresso gerou uma série de orientações para 
a atuação do Sindicato no próximo período.

Já  à noite, a confraternização teve até 
venda de cerveja artesanal Caetés, produ-
zida por uma cooperativa da Comunidade 
da Maré e que contou com um “selo come-
morativo” dos 60 anos, completados em 
23/03/2019. 

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS 
AO CONGRESSO DA 

FEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS PETROLEIROS

Os diretores Gustavo Marun. Tiago Amaro, Ro-
berto Ribeiro e Eduardo Henrique integraram a 
comissão de organização do Congresso-RJ.

LUGAR DE MULHER É ONDE ELA QUISER, INCLUSIVE NO CONGRESSO 

As diretoras Fabíola e Patrícia e a petroleira Ana Paula Baião participaram dos debates.

CALENDÁRIO UNIFICADO DE MOBILIZAÇÕES JÁ! 

ORGANIZAÇÃO DA LUTA EM CADA LOCAL DE TRABALHO!

CONFRATERNIZAÇÃO

BASE: RELATÓRIO CONTÁBIL / 2018

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Um dos pontos fortes e consensuais foi a necessidade 

de construção de uma greve geral contra a reforma da Pre-
vidência. Será redigido um manifesto a todas as centrais 
sindicais, a favor de sua convocação e afirmando que os 
petroleiros também estarão a postos nesta luta de toda a 
classe trabalhadora brasileira.

O PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO 
Decidiu-se pela continuidade e fortalecimento da Cam-

panha tendo como eixo central a luta em defesa da Petro-
brás, contra o desmonte, as privatizações e venda de ativos. 
Outros pontos debatidos e aprovados foram a retomada 
das obras do Comperj e outros empreendimentos; articular 
apoio com associação de moradores, igrejas ,  etc para cons-
cientização da população e uma Campanha em defesa dos 
terceirizados.

ACT
Ficou decidido que o Sindipetro-RJ levará ao Congresso 

da FNP a proposta de apresentar à Petrobrás o atual Acor-
do acrescido das pautas: questões ligadas à estabilidade no 
emprego e proteção contra o assédio, fim das transferências 
arbitrárias, fim do desmonte e privatização da empresa, não 
discriminação entre PCAC e PCR, primeirização da mão de 
obra da empresa sendo expressamente contrários à tercei-
rização da atividade fim, defesa do direito à aposentadoria 
digna e reajuste da inflação mais ganho real no salário base, 
homogeinização dos acordos regionais e Benefício Farmácia. 
Os participantes do Congresso também apontaram que 
nenhuma diferença entre as pautas deve ser motivo para 
impedir a mais ampla unidade de ação da categoria, apesar 
da importância de unificação dos pleitos. Também foram 
pontos acordados a necessidade da luta pela construção de 
Mesa Única com os 18 sindicatos nas negociações do ACT e 
ACT Único para o Sistema Petrobrás.

OUTROS EIXOS APROVADOS  
Várias cláusulas de ACT foram debatidas nos grupos e 

serão remetidas ao congresso nacional, bem como uma im-
portante questão sobre a cota de mulheres (16% ou mais) na 
composição da diretoria da entidade, entre outras.

CONJUNTURA 
A partir da própria mesa de debate inicial, que con-

tou com representantes da CSP-Conlutas, Resistência e 
Unidade Classista, houve importantes polêmicas sobre 
a atual conjuntura, o balanço dos governos petistas de 
colaboração de classes, a estratégia atual para a busca da 
unidade e a organização do movimento. A proposta apro-
vada indicou que é necessário combater a perseguição 
às lideranças e ao livre pensamento, lutar pelos direitos 
constitucionais e democráticos, denunciando violações 
como no caso de Assange, Lula e Ruiz.
 
A CONSTRUÇÃO DE UM PÓLO COMBATIVO 
NACIONAL E INTERCATEGORIAS 

No congresso se expressaram tanto as correntes que 
defendem a importância da filiação e que é importan-
te a construção de uma direção alternativa via central 
sindical, quanto correntes que não vêem a necessidade 
da existência de centrais sindicais. Foi deliberado, no 
sentido de aprofundar a experiência com os processos 
em curso de construção de uma direção alternativa, 
que o Sindicato enviará uma representação ao próximo 
Congresso da CSP-CONLUTAS. Movimento semelhante 
também será feito em relação às demais alternativas que 
se apresentarem (Intersindical, Enclat etc). A definição 
final sobre filiação do Sindicato ou não a alguma Cen-
tral, entretanto, se dará três meses após o fechamento 
do ACT, via plebiscito com a categoria,  tendo direito a 
voto todos os associados, precedido de debate organiza-
do em suas mídias e em reuniões nos locais de trabalho.

SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL
A solidariedade ao petroleiro argentino Daniel Ruiz 

incluirá a articulação dos sindicatos petroleiros para via-
bilizar apoio financeiro à família e visita a cadeia; o envio 
de carta à OIT denunciando a prisão arbitrária e ao côn-
sul argentino denunciando a situação e solicitando agen-
damento de reunião.

Acesse o relatório completo do Congresso e vídeos com-
pletos em https://bit.ly/2IusHns. 

Foi aprovado ainda todo apoio e divulgação do MANIFESTO À NAÇÃO BRA-
SILEIRA DAS VÍTIMAS DA DITADURA EMPRESARIAL MILITAR, apresentado 
pela diretora Fabíola Mônica. (Leia em https://bit.ly/2InXvGk)
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Filiado à

PRIVATIZADA ILEGALMENTE, O CASO DA TAG É EMBLEMÁTICO 
NO DESMONTE DO SISTEMA PETROBRÁS

Anunciada em 05 de abril, a venda 
da Transportadora Associada de Gás 
(TAG), sem prévia licitação, desrespei-
ta a Lei das Estatais (13.303/2016) que 
exige autorização legislativa para tal. 
O consórcio formado pela franco-bel-
ga Engie e o fundo canadense Caisse 
de Dépôt et Placement du Québec 
(CDPQ) ofereceu 8,6 bilhões de dólares 
para aquisição de 90% da empresa.

Em junho do ano passado, o minis-
tro do STF Ricardo Lewandowski rea-
firmou a validade da Lei das Estatais 
por meio de medida cautelar, na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
5624, proibindo a venda de ativos de 
empresas públicas sem autorização 
do Legislativo. Ao anunciar a transa-
ção, a Petrobrás disse que a mesma 
está sujeita à aprovação dos órgãos de 
governança da companhia e de defe-
sa da concorrência, mas não citou a 
decisão do ministro Lewandowski. 
 
DESMONTE - Subsidiária estratégi-
ca para o desenvolvimento país, com 
dutos de 4,5 mil quilômetros de ex-
tensão, a TAG garante o transporte 
do gás natural das bacias de Campos e 
Santos para a Região Nordeste, e entre 
os estados do Norte e Nordeste, ten-
do também um trecho ligando Uru-
cu (província petrolífera no meio da 
Amazônia) a Manaus (AM). A trans-
portadora de  gás encerrou 2018 com 
uma receita operacional líquida de R$ 
4,9 bilhões e lucro de R$ 2,48 bilhões. 
Sua malha robusta conta ainda com 
12 instalações de compressão de gás 
(6 próprias e 6 subcontratadas) e 91 
pontos de entrega, deixando claro que 
a venda é uma entrega criminosa do 
patrimônio de nosso povo às empresas 
estrangeiras. 

Para além disso, segundo declarou 
ao jornal Estado de São Paulo, o dire-
tor de Desenvolvimento de Negócios 
da Engie, Gustavo Henrique Labanca 
Novo, a Petrobrás deverá, num futuro 
próximo, se desfazer de sua participa-
ção restante de 10% na TAG. O negó-
cio deverá, ainda segundo o executivo, 
significar um acréscimo no lucro líqui-
do recorrente entre 100 e 110 milhões 
de euros por ano nos dois primeiros 
anos completos após a transação de 

compra da TAG. Novamente, em pou-
co tempo, os compradores terão o re-
torno do investimento.

 
CNCL - A venda TAG ameaça dire-
tamente também os empregados do 
Centro Nacional de Controle e Logísti-
ca, (CNCL) , e da Transpetro como um 
todo, que operam atualmente os 4.500 
km de dutos, já que a Engie pretende 
operar a malha de gasodutos por con-
ta própria dentro de 3 anos. Segundo 
declarou ao jornal Valor Econômico, 
em 5 de abril, o presidente da Engie no 
Brasil, Maurício Bähr, “a Transpetro, 
subsidiária da Petrobrás, continuará 
operando provisoriamente os gaso-
dutos da TAG durante três anos. É um 
período suficiente para que nós possa-
mos juntar esforços com a Transpetro 
e discutir a forma de transferência 
dessa operação”.

Ou seja, é a mesma lógica já apli-
cada na privatização da Nova Trans-
portadora do Sudeste S/A (NTS), em 
2017: ameaça de perda da operação 
por parte da Transpetro e pagamento 
de aluguel da malha que um dia foi 
nossa, além do risco da transferência 
de conhecimento contratualmente 
imposta. 

Dona de 2.048 km de dutos de 
transporte de gás natural no Brasil , os 
operadores dos consoles de compres-
sores da NTS já estão passando todo 
o conhecimento técnico e softwares 
usados para o monitoramento e ope-
ração remotos ao consórcio da Brook-
field, que adquiriu 90% da empresa.

A princípio, o contingente de tra-
balhadores seria absorvido pela ope-
ração de oleodutos do CNCL, porém 
a presidência da Petrobrás no seu 
primeiro discurso, defendeu a venda 
de 100% do refino, além de, no passa-
do, quatro refinarias ( REFAP, REPAR, 
RLAM e RNEST ) terem sido amea-
çadas de venda juntamente com suas 
respectivas malhas e terminais asso-
ciados. 

Atualmente o CNCL encontra-se 
em obras de ampliação de infraestru-
tura. A Transpetro defende que é para 
se tornar competitiva no mercado, 
porém, como passar todo o conheci-
mento técnico e softwares usados para 

o monitoramento e operação remotos e 
ainda assim manter competitividade? A 
história recente do Brasil mostra que é 
“tradição” investir, ampliar e modernizar 
para então privatizar a preço de banana. 
 
LEI DO GÁS - Em 10 de abril o Valor Pro 
publicou que segundo declaração do di-
retor de desenvolvimento de negócios 
da Engie, a Petrobrás terá que se desfa-
zer de sua participação de 10% na TAG, 
após a aprovação do novo marco regu-
latório para o mercado de gás natural, 
porque pela nova lei, provavelmente a 
companhia terá que desverticalizar sua 
atuação. 

“O que sabemos é que, pela nova 
Lei do Gás, que está para ser aprovada, 
a Petrobrás vai ter o ‘unbundling’ [des-
verticalização] de atividades. Ela vai ter 
que se desfazer desses 10% em um futu-
ro próximo”, disse Gustavo Labanca, já 
adiantando que com a provável saída da 
Petrobrás, os acionistas da TAG “deverão 
ter algum direito de preferência”.

O governo e a ANP têm alardeado a 
Lei do Gás como o instrumento que vai 
acabar com o “monópolio” da Petrobrás 
no setor, o qual foi conquistado com mui-
to investimento, conhecimento e compe-
tência da companhia. Vem aí mais um 
instrumento “legal” de oficialização da 
rapinagem do patrimônio público para 
favorecer àqueles oportunistas que não 
querem investir, apenas formar mono-
pólios privados com uma forcinha do 
governo.

Nesta quarta-feira (10), o Estaleiro Inhaúma, opera-
do pela Petrobrás no bairro do Caju, Região Portuária 
do Rio de Janeiro, teve o fornecimento de energia elétri-
ca cortado em razão da falta de pagamento à concessio-
nária. Os funcionários lotados nesta unidade tiveram 
de ir a outros prédios para conseguirem dar andamento 
a suas atividades. Com a falta de energia elétrica, o re-

gistro de ponto dos trabalhadores não funcionou.
Até o fechamento deste informe, o fornecimento 

de energia ainda não tinha sido restabelecido.
Este episódio é mais um exemplo de gestão com 

o selo de qualidade Castello Branco, conhecido por 
seus amigos Chicago Boys como “White Castle”. Tem-
pos de literal escuridão na Petrobrás…

Participe do grande ato unificado programado para a quarta-feira 
(24/04) às 12h na porta do Edise. O movimento está sendo convocado 
pelo Fórum em Defesa dos Participantes da Petros contra o Plano de 
Equacionamento da Petros e as mudanças previstas pelo Plano Petros 3, 
que atacam os direitos de todos os petroleiros. Temos que ir para a rua, 
mostrar nossa indignação. Juntos, ativos, aposentados e pensionistas, 
vamos fazer um ato grande para mostrar nossa força e união na luta!

Participam do Fórum a FNP, FUP, Grupo em Defesa dos Participan-
tes e Assistidos da Petros (GDPAPE), Sindimar, Associação de Empre-
gados e Ex-empregados Assistidos da Petros (AEXAP) e Associação dos 
Engenheiros da Petrobras (AEPET). 

ATO UNIFICADO EM DEFESA DA PETROS

O “Sistema de Consequên-
cias” fez mais uma vítima. 
Com oito anos de empresa, 

Luiz Otávio Ramos Gavaza, técnico 
em administração, sem nenhuma 
advertência, lotado no setor de fi-
nanças da Petrobrás, na Bahia, foi 
demitido sem justa causa.

Assim, a Petrobrás impõe o assé-
dio moral na aplicação do “Sistema 
de Consequências”, impondo um cli-
ma de terror baseado em suspensão 
e demissão sem justa causa, como 
aconteceu anteriormente com a de-
missão de um empregado na Bacia 
de Campos.

O processo envolve emitir 

advertência, suspensão ou rescisão 
do contrato de trabalho sem 
justa causa, sob a justificativa de 
erro ou dano que tenha trazido 
consequências para empresa, ou 
pelo não cumprimento de normas. 
E quando são os chefetes que 
causam danos à empresa?   

SEMINÁRIO - O “Sistema de 
Consequências” será tema de se-
minário no dia 25 de abril, de 9h as 
16h. O Sindipetro-RJ acredita ser 
necessário qualificar e apoiar o de-
bate, junto com a academia, para 
demonstrar que essas políticas são 
extremamente perigosas para o 
meio ambiente e trabalhadores.

DIREÇÃO DA PETROBRÁS: 
UM LEÃO CONTRA OS TRABALHADORES 

E UM BICHANO COM SEUS GESTORES

POR FALTA DE PAGAMENTO ESTALEIRO INHAÚMA TEM LUZ CORTADA

SOLIDARIEDADE AO PETROLEIRO ARGENTINO DANIEL RUIZ, PRESO POR LUTAR

O reconhecido ativista de Chubut (Patagônia) foi pre-
so em setembro de 2018, no rastro da violenta repressão 
às mobilizações que tomaram o país contra a Reforma da 
Previdência, aprovada em dezembro de 2017. 

Daniel é filho de uma família operária, seu pai era 
petroleiro e faleceu quando o jovem tinha apenas oito 
anos. Passou sua vida em um bairro humilde e em con-
dições duras. Desde muito cedo foi um ativista social em 
sua cidade natal, Comodoro Rivadavia, centro petroleiro 
da Patagônia argentina. 

Esta semana completam-se 7 meses de encarceramen-
to, tempo inclusive maior do que a possível pena para a 
acusação que lhe é imputada. 

Junto a Sebastián Romero, também militante do PSTU 
Argentino, e a diversos ativistas, Daniel é vítima da per-
seguição política deflagrada pelo governo neoliberal de 
Maurício Macri. O Sindipetro RJ, a FNP e diversos movi-
mentos sociais somam-se à campanha internacional pela 
sua liberdade.

Para a cada vez mais trucu-
lenta gestão do sistema Petrobrás 
bastaram apenas algumas cápsu-
las de café para desqualificar os 11 
anos de bons serviços prestados à 
Transpetro por parte do engenhei-
ro Vinícius Giorgetti. Profissional 
reconhecido por sua idoneidade, 
ética, responsabilidade e capacita-
ção técnica, Vinícius, que passou 
a maior parte da vida laboral no 
estado de São Paulo, foi transferido 
para trabalhar na sede da subsidi-
ária no Rio, em abril de 2018, tendo 
sido indicado para assumir uma 
consultoria.

 Ao longo de sua carreira fis-
calizou com hombridade diversos 
contratos vultosos, porém, após 
um evento da NTS ocorrido em 
abril passado, Vinícius foi demi-
tido por justa causa por conta de 
cápsulas de café! O presidente da 
NTS, sem nada mais útil para se 
ocupar, solicitou à Transpetro que 
demitisse o petroleiro, no que a 
empresa, de forma vergonhosa e 

servil, atendeu rapidamente efeti-
vando a demissão em maio. A justa 
causa ocorreu sem instauração de 
Comissão de Investigação e sem di-
reito de defesa para o trabalhador, 
em um processo totalmente sem 
transparência ou ética.

O Sindipetro-RJ buscou nego-
ciar com o RH e o presidente da 
Transpetro, mas não foi sequer 
respondido em seus ofícios por este 
último. Já o RH manteve-se irredu-
tível.

Vinícius decidiu judicializar o 
caso em São Paulo, onde recente-
mente o Juízo declarou a nulidade 
da demissão. Agora a luta é pela 
reintegração.
SINDICATO LUTA PARA RE-
VERTER DEMISSÕES - Este não 
foi e nem será o último caso de 
demissão arbitrária na Petrobrás. 
O Sindipetro-RJ tem recebido tra-
balhadores demitidos nas circuns-
tâncias mais absurdas, como os 
quatro engenheiros ambientais 
demitidos durante as negociações 

do ACT 2017/2019 e a médica Jus-
sara, demitida por trabalhar de 
acordo com a ética médica (vide 
boletins Sindipetro-RJ n°s 29 e 113, 
respectivamente), dentre outros. 
Em dezembro do ano passado tive-
mos um processo de reintegração 
oriundo de uma demissão por jus-
ta causa também esdrúxula e mal 
conduzida.

Não bastasse isso, na semana 
retrasada, a coluna do jornalista 
Ancelmo Góis publicou que um 
funcionário da Petrobrás foi afas-
tado por sete dias ao realizar co-
mentários críticos no portal inter-
no da empresa.

E enquanto isso, o que aconte-
ce com os gestores que prejudicam 
trabalhadores desta forma e ainda 
acarretam o pagamento de mul-
tas por danos morais por parte da 
companhia?? Nada!!

Por estas e outras, vale o recor-
rente apelo do Sindipetro-RJ: sin-
dicalize-se! Envolva-se nas discus-
sões com seu sindicato, participe.

CLIMA DE TERROR NO SISTEMA PETROBRÁS

Homenagem a Daniel Ruiz encerra Congresso do Sindipetro-RJ
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Operadores do CNCL da 
Transpetro temem que a em-
presa seja obrigada contratu-
almente a repassar conheci-

mento e tecnologia à TAG

CASTELLO BRANCO 
ANUNCIA PARA
JUNHO “FEIRÃO” 
DAS REFINARIAS
Petrobrás pretende vender 
50% do seu refino. Página 5.

POR POUCAS MOEDAS
SEGUE O DESMONTE!!!

O fato é que nesta semana foi anuncia-
da e a venda de metade de suas refinarias 
já no próximo mês de junho, que juntas 
possuem a capacidade de refinar 2,2 mi-
lhões de barris, esperando arrecadar entre 
US$ 10 e US$ 15 bilhões. No entanto, Cas-
tello Branco não disse ainda quais das 13 
serão vendidas. Ou seja, a ameaça à ope-
ração de oleodutos a partir do CNCL tam-
bém se encontra atacada por um modelo 
de venda por “pacote”. Consequentemente, 
a Transpetro encontra-se em situação de 
fragilidade diante de um cenário destes.

QUEIMANDO O ESTOQUE 
DE REFINARIAS

Barrar o “Sistema de Consequências” está entre as grandes lutas 
apontadas no Congresso do Sindipetro-RJ para 2019. Enfrentar 
estes e outros ataques do Plano de Gestão da Petrobrás contra a 
categoria, foram incluídos nas resoluções do Congresso.
Leia nas páginas 3 e 4.
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