PROPOSTA DE ACT DA PETROBRÁS: EMPRESA ADOTA A TÁTICA DO “PÉ NA PORTA”

ASSEMBLEIAS PARA REJEIÇÃO DA 2ª PROPOSTA DE ACT
UNIDADE

APOSENTADOS
APOSENTADOS
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
CENPES
TABG
TABG
TABG
TABG
TABG
VENTURA
UTE-BLS/BF
UTE-BLS/BF
AEROPORTO
EDISE
COMPERJ
SCR
EDICIN
EDISEN
TEBIG
TEBIG
TEBIG
TEBIG
TEBIG
TEBIG
EDICIN
EDIHB
TBG
TEJAP

LOCAL

SEDE DA AV. PASSOS, 34
SEDE ANGRA DOS REIS
CIPD - B
CIPD - A
PCV2 - B
CIPD - A
PCV2 - A
CIPD C/3
CIPD E/5
PCV2 - C
CIPD D 1/4
PCV2 D
ADM - PORTARIA 1
PCV2 E
TURMA A
TURMA D+ADM
TURMA E
TURMA C
TURMA B
TURNO
ADM
CABO FRIO

AP - GRUPO D
AP - GRUPO ADM/A/C
ASA - GRUPO D
ASA - GRUPO A / E
AP - GRUPO B / E
ASA - GRUPO B

TEVOL

3ªf - 16/07 - 14h
4ªf - 17/07 - 10h
4ªf - 10/07 - 7h
4ªf - 10/07 - 15h
5ªf - 11/07 - 7h
5ªf - 11/07 - 15h
5ªf - 11/07 - 15h
6ªf - 12/07 - 7h
2ªf - 15/07 - 7h
2ªf - 15/07 - 15h
4ªf - 17/07 - 7h
5ªf - 18/07 - 7h
5ªf - 18/07 - 11h30
5ªf - 18/07 - 15h
3ªf - 09/07 - 15h
4ªf - 10/07 - 7h
4ªf - 10/07 - 15h
3ªf - 16/07 - 15h
3ªf - 16/07 - 7h
5ªf - 11/07 - 12h30
5ªf - 11/07 - 6h30
5ªf - 11/07 - 7h
09,10 e 11/07 - 8h
6ªf - 12/07 - 12h30
5ªf - 18/07 - 7h
6ªf - 12/07 - 6h30
5ªf - 11/07 - 12h30
6ªf - 19/07 - 12h30
4ªf - 10/07 - 7h
6ªf - 12/07 - 7h
6ªf - 12/07 - 15h
2ªf - 15/07 - 7h
3ªf - 16/07 - 7h
5ªf - 18/07 - 7h
5ªf - 11/07 - 12h30
3ªf - 16/07 - 12h40
4ªf - 17/07 - 12h40
2ªf - 15/07 - 8h
5ªf - 18/07 - 10h

PLATAFORMAS - AS ASSEMBLEIAS SERÃO FEITAS A BORDO.
VEJA NO SITE A ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO
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DIA / HORA

Em resumo o que há de ser destacado é o brutal ataque aos trabalhadores, com a retirada de direitos, benefícios e
garantias que, há muito, integram os acordos coletivos de trabalho celebrados com a Companhia.
EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS DE PROTEÇÃO DO EMPREGO E EFETIVO DE PESSOAL - A Petrobrás extingue todas as cláusula que dão mínimas garantias para o

trabalhador: Dispensa sem justa causa; divulgação de processos seletivos; efetivo
de pessoal; excedente de pessoal; implantação de novas tecnologias; programa de
resgate e redefinição do potencial laborativo; realocação de pessoal; fiscalização de
contratos de prestação de serviço; homologação de rescisão contratual; política de
admissão de novos empregados; Leiam essas cláusulas e vejam como é importante
mantê-las, ainda mais nesse contexto de desmonte e privatização.
OUTRAS CLÁUSULAS RETIRADAS NA PROPOSTA DA EMPRESA - tratam de temas

importantes como: comissão de anistia; contratação de prestadoras de serviço, contratos
de prestação de serviço; contribuição assistencial, empregado estudante; licença para
exercício de mandato eletivo; motoristas; programa de complementação educacional;
FIM DA CLÁUSULA DE PRESERVAÇÃO DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO REGIONAIS - significa o fim do Intramuros, auxílio “jegue”, dias de embarque e

desembarque.
ÍNDICE DE REAJUSTE - Foi proposto pela Petrobrás um reajuste de pífio de 1%, o

que é bem abaixo de todos os índices de inflação aferidos no período. Ao não repor
sequer o índice da inflação real, ocorre à perda do poder de compra dos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Para termos a noção do que os empregados perdem,
basta conferir o IPCA apurado nos últimos 12 meses: 4,66%.
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E BANCO DE HORAS - A proposta aponta a
criação de um Banco de Horas. Na prática, será muito difícil ter alguma efetivamente paga, como é hoje. As horas que excederem o limite do banco de horas serão pagas
da seguinte forma: 50% para o regime administrativo; 75% para regimes especiais;
100% aos sábados, domingos e feriados, independente do regime de trabalho e, por
fim, de 50% para “trabalho na folga” (exceto sábados, domingos e feriados), “treinamento” e “viagem a serviço”, independente do regime de trabalho.
Até o atual acordo, a empresa utilizava o STIFF de forma anômala, como se fosse
verdadeiro banco de horas. Agora tenta a criação de um banco de horas, de forma a
não haver pagamento de horas extras até o limite de 112 ou 168 horas acumuladas,
para os regimes: administrativo ou especiais, respectivamente, não havendo na proposta, ainda, a definição de datas para acerto de saldo e pagamento, periodicidade e
forma de controle pelo empregado de seu saldo de horas. Olho aberto, pois a empresa
conforme a reforma Trabalhista pode adotar a possibilidade de acordos individuais,
conforme o art. 59 da CLT, o §6º.

HORA EXTRA NA TROCA DE TURNO - A proposta pro-

põe pagar, por média e independente do local de lotação,
20 minutos, a titulo de troca de turno, com acréscimo de
50%. Neste caso, há uma contradição com a proposta de
pagamento de horas extras, na qual a empresa propõe pagar 75% para horas extras em regimes especiais.
Escancarada redução, na medida em que as horas extras, no regime de turno, são remuneradas, pelo ACT em
vigor, a 100%, da mesma forma que as HETT. Além disso,
ao estabelecer uma média linear para todos os locais de
trabalho em turno, despreza a realidade fática de cada local, que foi objeto das negociações realizadas quando do
estabelecimento da parcela, em 2004, podendo resultar
em prejuízos para as unidades em que apurado tempo superior, como no caso, por exemplo, do TABG, do CENPES
ou do COMPERJ.
FERIADO TURNO - Já os empregados sujeitos a regimes especiais de trabalho, os turnos trabalhados nos dias
de feriados especificados (1º de janeiro, segunda-feira de
carnaval, terça-feira de carnaval e Natal, entre outros),
serão remunerados com acréscimo de 50%, observados os
padrões normativos da Companhia.
Trata-se de redução do percentual até então praticado,
de 100%, e remete a normativos internos, que não estão
claros no acordo, mas que poderão ser por ele convalidados, o que requer redobrada atenção da categoria.
LIBERAÇÕES SINDICAIS - A proposta repassa todo o
ônus integral dos liberados para atividade sindical (remuneração e encargos como FGTS, INSS e PETROS, inclusive a
contribuição patronal) para os sindicatos. Isso vai inviabilizar a manutenção do número mínimo necessário de diretores liberados para resolver as questões da categoria. Atacar a
organização sindical parece ser uma obsessão de Bolsonaro,
haja vista a MP 873 que afetava a arrecadação das entidades
sindicais.

JORNADA EM TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO - É proposta a criação de um novo regime de trabalho denominado “Regime Espe-

cial de Apoio Aéreo” para os empregados que desempenhem, exclusivamente, atividades de apoio aéreo em aeroportos, sem, contudo, especificar
as peculiaridades de tal regime.
A proposta também apresenta a possibilidade da empresa, unilateralmente, adotar, onde julgar necessário, para empregados lotados em terra,
jornada de 12 horas para trabalho em turno ininterrupto de revezamento. Contudo, na prática em decorrência de acordos locais, esta disposição
legal já vinha sendo flexibilizada, com a adoção do regime de turno de 12 horas em locais que não se enquadrariam na exceção prevista na legislação. A empresa propõe uma “carta branca” para implementar como quiser. Embora várias bases do Rio de Janeiro já tenham demonstrado interesse
na adoção deste regime.
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CONFIRA A ÍNTEGRA DA PROPOSTA EM

https://sindipetro.org.br/act-2019-confira-a-integra-da-proposta/w
ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE – AMS Seguindo a Resolução 23 do CGPAR, a Companhia propõe
que a partir de janeiro de 2020 a correlação passe dos percentuais atuais (70X30) para 65x35. A assessoria jurídica da
Federação ajuizou ação civil pública contra a aplicação desta
resolução à AMS, com pedido de concessão de liminar, que
ainda não foi apreciado pela Justiça Federal. Na proposta há
ainda um reajuste anual em janeiro pelo VCMH (Variação
do Custo Médico-Hospitalar), indexador muito superior a
qualquer índice de reajuste salarial como IPCA. Por fim, não
há mecanismo que permita aos trabalhadores acompanhar o
custeio e a movimentação financeira da AMS. É um absurdo!
PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - A proposta é pagar o

adiantamento conforme a legislação vigente. Mas o documento não define data para o adiantamento, que tradicionalmente era feito no início do ano, inclusive para fazer
face aos gastos extraordinários observados nesse período,
tais como matrícula e material escolar, entre outros, remetendo o pagamento à forma definida na legislação vigente.
Portanto, o tradicional adiantamento se torna uma incógnita quanto a sua data de pagamento.
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS - Com essa proposta, a gratificação corresponderia ao terço constitucional (1/3 do valor
das férias, acrescida de 2/3, pagos na forma de abono).
Porém, a diferença em relação à forma anterior (100%) é
que estes 2/3 não integrarão a remuneração e, portanto, não
serão alvo de recolhimentos de encargos sociais (INSS, FGTS
e PETROS) e de previdência privada, conforme acima mencionado. Uma pegadinha que afeta o seu futuro.
RMNR- Modifica para contrapor as ações judiciais
ganhas na Justiça
EXTINÇÃO DO ADICIONAL AMAZONAS
EXTINÇÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA
FIM DAS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA JOVEM UNIVERSITÁRIO, A PARTIR DE 01/09/2019.
FIM DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE PLENO
PARA SÊNIOR

ESTUDANTES NA LUTA!

A AERJ (Associação dos Estudantes
Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro)
realizou um encontro de dois dias de sua
diretoria. Segundo a entidade, o Seminário
foi determinante para organizar as próximas lutas começando já nessas férias com
encontros regionais da AERJ por todo o
Estado.

“Tudo isso só foi possível graças a ajuda do Sindipetro-RJ que nos recebeu
e garantiu a estrutura do evento. Dia
12 de julho vamos tomar as ruas contra a reforma da Previdência e contra
os cortes da Educação! Conte com a
nossa disposição pra Luta!” – diz o
agradecimento da AERJ ao Sindicato.

NA RUA EM DEFESA DE FURNAS

Na luta contra o desmonte das estatais, o Sindipetro-RJ prestigiou o Ato em Defesa de FURNAS, na sexta (05), e contra a mudança da sede que está há quase 50
anos em Botafogo, bairro da Zona Sul no Rio de Janeiro.
No horário de almoço, mesmo com muita chuva, os trabalhadores fizeram um abraço simbólico ao quarteirão
da sede e depois seguiram em uma passeata histórica.
Veja na íntegra em:
https://www.youtube.com/watch?v=RCalB2X_VMc

SINDIPETRO-RJ REALIZOU CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA
EM PARCERIA COM A UFRJ
Em parceria com o Grupo de Extensão Popular Ignacio
Martín-Baró, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a Secretaria de Política e Formação Sindical do Sindipetro-RJ realizou atividade de formação com debates e
reflexões em torno de temas como exploração, mais-valia,
trabalho, riqueza e pobreza, Estado, Ideologia, dentre outros. O curso teve duração de 16h e reuniu militantes e ativistas de diversas categorias profissionais: petroleiros, sin-

ATÉ ONDE VAI A HIPOCRISIA DE CASTELLO BRANCO?
Marcado por ser, talvez, o presidente da história da Petrobras que
menos entende da empresa, Castello Branco não cansa de se superar
quando o assunto é hipocrisia. As
imensas lacunas entre seu discurso
de salvador da Petrobras e a prática,
do homem que sonha em privatizar
a empresa e acelera ainda mais o
desmonte iniciado por seus antecessores, só se aprofundam.
Numa visita à Universidade Petrobras (UP), que só tem perdido status e espaço cada vez mais, Castello
Branco fez o papel de interessado
na atuação estratégica da UP e falou

sobre o “reposicionamento” da Universidade como se fosse um plano
totalmente alinhado aos reais interesses da categoria.
O fato é que a UP, a cada reestruturação da companhia, vem
perdendo profissionais especializados, reduzindo seu quadro e caminha para distribuir seus especialistas pela empresa.
A diáspora que se promove vai
contra qualquer estratégia de manter, desenvolver e disseminar as
competências técnicas únicas que
nosso cenário atual tanto preconiza e que a UP promove desde o pri-

ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS

mórdios na Petrobras.
É a única gerência da empresa
que leva o nome da Petrobrás! Desenvolver as competências críticas e
uma cultura de alto desempenho para
atender aos novos desafios da companhia deveria ser um objetivo real e
não um discurso de encomenda para
viabilizar a verdadeira missão do senhor Castello Branco aqui dentro: reduzir e privatizar a Petrobrás.

PETROS: O CAMINHO É A PROPOSTA ALTERNATIVA

Durante a Reunião dos Aposentados na última terça (2), o consultor da Associação dos Empregados e Ex-Empregados
Assistidos da Petros (AEXAP), o economista Luiz Felippe Fonseca fez uma exposição sobre as opções de adesão para os
participantes do PPSP-1. Confira o que ele disse em: http://bit.ly/Petros3ÉFurada

dicalistas aeroviários, cuidadores de idosos, trabalhadores da
Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO), profissionais da educação, além
de eletricistas autônomos, assistentes sociais, desempregados
e estudantes. Veja a íntegra a matéria em https://sindipetro.
org.br/secretaria-de-politica-e-formacao-sindical-do-sindipetro-rj-realiza-curso-de-formacao-politica-em-parceria-com-a-ufrj/

APOSENTADOS: Na próxima terça-feira, 16/7, além da assembleia para apreciação da segunda proposta do ACT (a partir das 14h, na sede do Sindicato), haverá palestra com Pedro Crispim,
presidente do GDPAPE, e Agnelson Camillo, sobre Plano Petros, PPSP1 e PP3.
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ANO III - Número CXXVIII - 10 de Julho 2019

ASSEMBLEIAS DE 10 A 19 DE JULHO
O INDICATIVO DO SINDIPETRO RJ É:
1) REJEITAR A PROPOSTA da empresa
2) APROVAR o MANIFESTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA LUTA
MANIFESTO SOBRE A CAMPANHA REIVINDICATÓRIA
CRUZEMOS OS BRAÇOS em defesa da Petrobrás estatal, das conquistas históricas
de nosso ACT e do direito à aposentadoria digna
Passados mais de dois meses da entrega de nossa pauta à empresa e depois de dezenas de horas gastas em mesa de negociação, a proposta indecente da empresa e o anúncio de venda das refinarias deixa
claro que a tática do RH é a enrolação, o desgaste e a divisão.
Tendo aberto mão da possibilidade de uma negociação real, a empresa empurra os trabalhadores
para a greve.
Exigimos que a Petrobrás recolha imediatamente os teasers das refinarias e apresente uma proposta de
ACT no patamar do acordo vigente.
Não nos deixaremos encurralar - rejeitamos esta indecorosa proposta com toda nossa força e nos
declaramos a postos para a convocação da greve nacional petroleira!
Assembleias de base do Sindipetro RJ - 10 a 19/julho/2019
12 DE JULHO - DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A VENDA DAS REFINARIAS,
FAFENS, TERMINAIS, DUTOS, TBG E OUTROS ATIVOS

VAIAS PARA BOLSONARO

Em protesto contra a reforma da Previdência e as medidas
do governo Bolsonaro, manifestantes fizeram ato no domingo (07), cuja abertura foi realizada pelo diretor Luiz Mário, do
Sindipetro-RJ, na passarela em frente ao Maracanã antes do
início do jogo da final da Copa América entre Brasil x Peru.
Pelo jeito, o ato serviu de inspiração para a imensa vaia que
Bolsonaro recebeu na festa de premiação da Seleção Brasileira, quando até tomou para si o troféu do título dos jogadores.
Veja o vídeo na íntegra em:
https://www.youtube.com/watch?v=8BK8uzPf8lU

sindipetro.org.br
Filiado à

Estamos chegando ao final da Copa!
As próximas rodadas serão dias 14/7 e
21/7, quando ocorrerá a grande final! Os
quatro finalistas são: CHÃO DE FÁBRICA X FORA O BAILE e REDUQUIENSE
FC X ILHA REDONDA, os jogos estão
programados para 9h e 10h, no CEPE/
Fundão. Após o encerramento haverá
confraternização entre os atletas, aposentados e toda a base do RJ.

Compareçam e prestigiem nossos craques!!!

Sexta-feira (12), será mais um dia de luta para
todas as trabalhadoras e trabalhadores! Além do
ato nacional em Brasília em defesa da aposentadoria e da educação, as centrais sindicais estão
convocando mobilizações em diversos estados
e coletando assinaturas para o abaixo-assinado
contra a reforma da Previdência, que será entregue ao Congresso no dia 13 de agosto.
Para nós, petroleiros, a luta inclui a mobilização pela manutenção de nossos direitos, ameaçada pelos constantes ataques da direção da Pe-

trobrás, sendo o mais recente a tentativa de retirada
de cláusulas do nosso ACT.
Por isso, além de rejeitar a proposta indecorosa
da empresa, é preciso que ocupemos às ruas, que
estejamos concentrados e atentos na porta das unidades para barrar qualquer ato que enfraqueça a
organização dos trabalhadores, ativos e terceirizados, e lutar por uma Petrobrás a serviço do povo
brasileiro.
Não podemos permitir que o processo de desmonte da Petrobrás prossiga!

ATIVIDADES
- 6h - CENPES, TEBIG, SCR - Ato, concentração, atraso e/ou assembleia
- 10 h - Concentração no sindicato, com participação dos aposentados
- 12h30 às 13h30 - EDISEN (Entrada Valadares) - Aula pública e Ato em defesa da Aposentadoria
digna com esclarecimentos sobre Petros com o conselheiro deliberativo Ronaldo Tedesco
- 16h - Concentração nos prédios para chamar para passeata
- 17h - Coluna petroleira na passeata (Encontro no balão do Sindipetro-RJ)

Veja o quadro de assembleias na página 2 e a análise da proposta da empresa
nas páginas 3 e 4. Participe dos atos do DIA 12 DE JULHO.
Vamos PREPARAR a GREVE GERAL PETROLEIRA!!!

