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Boletim
Filiado à

REJEITAR A PROPOSTA DA PETROBRÁS 
E ORGANIZAR A GREVE GERAL

ASSEMBLEIAS IRÃO ATÉ DIA 06/06. VEJA O CALENDÁRIO NA PÁG. 2 
PROPOSTA DA PETROBRÁS RETIRA DIREITOS 
E RETALHA O ACORDO COLETIVONa quarta (22), em mesa única com a FNP e 

FUP, a direção da empresa apresentou uma 
proposta nefasta contra a categoria que 

dizima direitos históricos dos petroleiros no Acordo 
Coletivo de Trabalho, retirando 25 cláusulas do atual 
acordo, congelando os salários e impondo uma série 
de perdas. No fundo essa proposta busca pavimentar 
o caminho da privatização.

O que fica claro a partir da apresentação desta 
proposta é que a direção da Petrobrás adota práticas 
de confronto contra a categoria, repetindo o compor-
tamento do governo Bolsonaro que radicaliza contra 
instituições e a Educação, no corte de recursos e retira-
da de direitos consagrados, como tenta fazer com sua 
reforma da Previdência. Assim, Castello Branco segue 
à risca a cartilha ultraliberal de seu chefe Paulo Gue-
des, que pulveriza direitos dos trabalhadores e tenta 
aniquilar a companhia com a doação de ativos impor-
tantes como a BR Distribuidora, NTS, TAG, FAFENs, 
REFINARIAS etc.

SEGUNDO GRANDE 
ATO DA EDUCAÇÃO, 

DIA 30, ÀS 18H, 
NA CANDELÁRIA. 

INDICATIVOS UNITÁRIOS DA FNP-FUP:

Ratificação da Pauta da Categoria 
aprovado no Congresso da FNP
 (eixos e anexo)

1 Rejeitar a proposta;

Votação do estado de greve e              
assembleia permanente; 2
Adesão total ao dia 14 de junho 
DIA DA GREVE GERAL;3

4
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“PAREM DE NOS MATAR!” – SINDICATO MARCA PRESENÇA NO ATO

No domingo (26), no Posto 
8, em Ipanema, aconte-
ceu o Ato “Parem de nós 

matar!”. O protesto denunciou a po-
lítica de Segurança Pública aplica-
da pelo governo de Wilson Witzel 
(PSC) que já resultou em 434 pes-
soas no primeiro trimestre de 2019, 
segundo dados do Instituto de Segu-
rança Pública (ISP). 

O Sindipetro-RJ marcou presen-
ça com uma barraca que disponibi-
lizou cartilhas informativas contra 
a reforma da Previdência, e tam-
bém material em defesa do petróleo 
do Brasil e contra as privatizações e 
desmonte da Petrobrás. 

“É importante atuarmos em fa-
vor das causas populares ao lado do 
povo. Os sindicatos petroleiros pre-
cisam estar com a população, não só 
em Ipanema neste evento, mas em 

qualquer ato” disse o diretor do Sin-
dipetro-RJ, Luiz Mário.

O ato começou a ser pensado 
em abril após a morte do gari comu-
nitário William Mendonça dos San-
tos, conhecido como Nera, durante 
um tiroteio na favela do Vidigal, 
localizada na zona sul do Rio, entre 
os bairros do Leblon e São Conrado. 

“É fundamental entender o 
quanto este Estado nos mata, mata 
a população negra!”, disse a presi-
dente do Conselho Regional de Ser-
viço Social, Dácia Teles. 

Dias antes da morte do gari 
Nera, o músico Evaldo Rosa dos 
Santos e o catador de papel Lucia-
no Macedo foram executados pelo 
Exército depois de se tornarem alvo 
de 80 tiros em Guadalupe, Zona 
Oeste, do Rio de Janeiro. 

“Esse é um ato fundamental por 

conta do genocídio negro que obser-
vamos crescer nos últimos anos. De 
2005 a 2015 foram mais de 470 mil 
mortes. Estamos vendo aqui depoi-
mentos de mães que perderam seus 
filhos neste genocídio negro agora 
comandado pelo atual governador 
do estado do Rio de Janeiro” – ob-
servou Vinicius Camargo, diretor 
também do Sindipetro-RJ.

PLATAFORMAS- Serão também realizadas assembleias a bordo das plataformas P-74, 75, 76 e 77, conforme agenda 
dos grupos embarcados e em entendimento com os diretores presentes nos aeroportos de JPA e C.Frio, além do pes-
soal de operação remota no Edihb. Atenção: O quadro será complementado em nosso site.

CONTRA QUALQUER RETROCESSO! 
UNIDADE lLOCAL 5 DIA / HORA RESPONSÁVEL

EDISE 5ªfeira - 30/05 - 12h30 Antony, Buca

EDISEN 4ªfeira - 05/06 - 12h30 Natália, Tiago Amaro, Moara, Vinícius

VENTURA 4ªfeira - 05/06 - 12h30 Claiton

CENPES PORTARIA 1 4ªfeira - 29/05 - 12h Joana, Igor, Rafael e Vinícius

EDICIN 5ªfeira - 30/05 - 12h30 Marun

TRANSPETRO SEDE 2ªfeira - 03/06 - 12h30 Natália, Dias

TEBIG - AP GRUPOS A/E 4ªfeira - 29/05 - 07h Sérgio Paes

TEBIG - ASA GRUPOS A/C 4ªfeira - 29/05 - 15h Sérgio Paes

TEBIG - ASA GRUPOS B/E 5ªfeira - 30/05 - 07h Sérgio Paes

TEBIG - ASA ADM 5ªfeira - 30/05 - 07h30 Sérgio Paes

TEBIG - AP ADM 5ªfeira - 30/05 - 12h30 Sérgio Paes

TEBIG - AP GRUPOS B/D 2ªfeira - 03/06 - 07h Sérgio Paes

TEBIG - ASA GRUPOS D/E 3ªfeira - 04/06 - 07h Sérgio Paes

TEBIG - AP GRUPOS C3 5ªfeira - 06/06 - 07h Sérgio Paes

TABG TURMA C 3ªfeira - 28/05 - 07h Roberto Santos, Nascimento e Dias

TABG TURMA B e ADM 5ªfeira - 30/05 - 07h Roberto Santos Claiton

TABG TURMA A Sábado - 01/06 - 07h Nascimento e Igor

TABG TURMA D 4ªfeira - 05/06 - 07h Roberto Santos, Nascimento e Igor

TABG TURMA E 4ªfeira - 05/06 - 15h Claiton

COMPERJ 5ªfeira - 06/06 - 07h30 Natália

TEVOL 2ªfeira - 03/06 - 8h Natália, Dias

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

AUDITÓRIO DO
SINDIPETRO-RJ

3ªfeira - 04/06 - 14h Roberto Ribeiro, Paulo Moreira, Kafu
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NA DEFESA DAS REFINARIAS: 
DELEGAÇÃO SINDICAL PARTICIPA DE ATO NA REGAP

PETROLEIROS E CAMINHONEIROS UNIDOS EM LUTA
Na terça (21), o Sindipetro-

-RJ promoveu um encon-
tro com caminhoneiros 

para debater a defesa da Petrobrás e 
a sua importância a serviço dos in-
teresses do país. Em pauta, a política 
de preços dos combustíveis e como 
ela afeta categorias como os cami-
nhoneiros. O evento foi promovido 
pela Secretaria de Política e Forma-
ção Social do Sindicato.

O encontro contou com a pre-
sença de Claudio Costa, não o GEX 
de RH, mas o economista aposenta-
do da Petrobrás, que detalhou como 

a mídia construiu a farsa da Petro-
brás quebrada ao apresentar uma 
interpretação dos números do seu 
fluxo financeiro e endividamento 
da empresa. A geóloga e petroleira, 
Patrícia Laier, diretora do Sindipe-
tro-RJ, fez uma apresentação sobre 
a variação dos preços do petróleo 
no mercado internacional e como 
eles afetam a formação de preço 
no Brasil. Já Marco Aurélio Taquil, 
petroleiro e engenheiro químico, da 
oposição da base do Espírito Santo, 
explicou como o Pré-Sal já ocupa 
uma posição de destaque na produ-

ção brasileira e da sua alta rentabi-
lidade para a Petrobrás.

Pelos caminhoneiros, participa-
ram representantes da Associação 
Nacional de Transporte no Brasil 
Liberdade e Trabalho (ANTB), As-
sociação Brasileira de Caminho-
neiros (ABCAM), Associação dos 
Caminhoneiros Autônomos do Sul 
Fluminense (ACASULF) e da Fe-
deração dos Caminhoneiros Autô-
nomos de Cargas do Rio de Janeiro 
(FECAMRJ). Além do movimento 
SOS Emprego e a Frente Internacio-
nalista dos Sem-Teto (FIST).

Na manhã de sexta (24), uma delegação da FNP 
(Adaedson Costa, Fábio Mello, Natália Russo e Viní-
cius Camargo) participou de um grande ato em Betim/
MG, organizado pelo Sindipetro-MG e FUP, contra a 
privatização das refinarias da Petrobrás, na portaria 
da Refinaria Gabriel Passos. O ato também protestou 
contra a atual política de preços dos combustíveis.

No atual contexto, a unidade petroleira das fe-
derações reforça a luta na defesa da Petrobrás e dos 
direitos dos petroleiros como afirma Natalia Russo, 
diretora da FNP e Sindipetro-RJ presente ao ato na 
REGAP: “Estamos juntos, FNP e FUP, na luta em de-
fesa da Petrobrás, contra a privatização, por nenhum 
direito a menos. Querem tirar todos os nossos direitos, 

mas não vamos deixar isso acontecer. Estamos fortes e 
unidos na resistência, mostrando para essa direção da 
Petrobrás a nossa força” – declarou Natália.

No início da tarde de quinta-feira (23) foi rea-
lizado um “Abraço” ao Edise em defesa da manu-
tenção dos CPSs. Trabalhadores e trabalhadoras da 
Petrobrás, a partir de 12h30, já se aglomeravam em 
frente ao Edifício Sede da empresa no Centro do 
Rio, para demonstrar sua insatisfação com a atual 
direção, que aplica uma gestão de corte de direitos 
dos trabalhadores do Sistema Petrobrás como mos-
tra na recente proposta de ACT.  Na próxima quinta 
(30) está prevista a realização de mais um “abraço” 
no Edise a partir de 13h.

PELA MANUTENÇÃO DO CPS

Atenção: Levem as folhas assinadas para 
realizarmos uma entrega coletiva.
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ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDIPETRO-RJ, 
ESCLARECE SOBRE A SUSPENSÃO DA 
LIMINAR DO PED, DIA 04/06 ÀS 14H, 
NA REUNIÃO MENSAL DOS APOSENTADOS 

O plano de desmonte e privatização da Petrobrás, or-
questrado pelo presidente da Petrobrás, Roberto Castello 
Branco, com a chancela do governo Bolsonaro, sofreu 
uma derrota temporária pelas mãos do ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. O ministro 
concedeu liminar em que suspende o processo de vendas 
da Transportadora Associada de Gás (TAG), um negócio 
bilionário já efetivado pela estatal.

Com a liminar concedida na sexta-feira, (24), após 
pedido de sindicatos, Fachin cassou a decisão de janeiro 
passado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que possibi-
litou à Petrobrás fechar acordo para vender 90% da TAG 
para um grupo liderado pela elétrica francesa Engie por 
8,6 bilhões de dólares. 

De acordo com Raquel Sousa, advogada da FNP, a li-
minar trata especificamente do caso da venda da TAG. “A 
liminar é específica para suspender a decisão proferida 
pelo presidente do STJ para o caso da TAG, pois desres-
peitou a decisão do ministro Lewandowski. Ela se volta 
para garantir a competência do Supremo, estabelecendo 
que nenhum órgão abaixo do STF possa decidir contra-
riando suas decisões em um caso de controle concentrado 
de constitucionalidade”.

Segundo Fachin, a decisão do STJ afrontou determi-
nação anterior do ministro do STF Ricardo Lewandowski, 
“ainda que por vias oblíquas ou indiretas, ao permitir a 
continuidade do procedimento de venda de ativos sem a 
necessária e prévia licitação e sem a necessária autoriza-
ção legislativa”.

 (Fonte: Sindipetro-LP)

STF SUSPENDE PROCESSO 
DE VENDA DA TAG 

A AMS informa que desde 25 de maio a ferramen-
ta para processamento das solicitações de reembolso de 
medicamentos do Benefício Farmácia ficará tempora-
riamente inativa, impossibilitando a requisição de no-
vos reembolsos até o próximo  dia 17 de junho.

Segundo o comunicado, a mudança ocorre em vir-
tude do término do contrato vigente e da necessidade 
de ajustes da nova ferramenta para a solicitação dos 
reembolsos.  A Petrobrás orienta aos beneficiários que 
guardem as receitas médicas e notas fiscais de compras 
de medicamentos, para apresentação assim que a nova 
ferramenta for disponibilizada.
NÃO EXISTEM COINCIDÊNCIAS - O contrato do CPS 
acabou e o serviço será descontinuado. Agora temos 
mais um benefício dos trabalhadores que, no mínimo 
será precarizado no devido atendimento pela não reno-
vação contratual. No caso do Benefício Farmácia, ante-
riormente já vivemos este tipo de problema, o que con-
cretamente prejudicou os trabalhadores na obtenção 
dos reembolsos dos medicamentos comprados ao longo 
do período em que se frustraram algumas modalidades 
de reembolso.

BENEFÍCIO FARMÁCIA: 
Petrobrás anuncia suspensão de solicitação de 

reembolso até nova ferramenta ficar pronta 


