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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

NENHUM DIREITO A MENOS!

NENHUM DIREITO A MENOS!

A segunda contrapro-
posta da Petrobrás 
para a renovação do 

Acordo Coletivo de Trabalho 
2019 foi rejeitada por 99,9% dos 
petroleiros e petroleiras que par-
ticiparam das assembleias rea-
lizadas até sexta-feira (19/7), nas 
bases dos sindipetros filiados à 
FNP e à FUP, que a consideraram 
indecorosa já que está repleta de 
corte de direitos. A empresa bus-
ca também desmontar a organi-
zação sindical.

Tudo isso em meio à ofensi-
va da gestão Bolsonaro para pri-
vatização das refinarias, dutos, 
terminais, campos de petróleo, 
plantas de fertilizantes, usinas de 
biodiesel, termoelétricas e desin-

VERGONHA!!! 

tegração do Sistema Petrobrás, 
através da venda de subsidiárias 
e do desmonte da logística da 
empresa. A campanha reivindi-
catória está diretamente associa-
da à luta contra as privatizações. 
Além de empregos e direitos, o 
que está em risco é o futuro do 
país e a soberania nacional. 
MANIFESTO – Nas bases do Sin-
dipetro-RJ a contraproposta da 
Petrobrás foi rejeitada por 832 a 
2. Uma verdadeira goleada!!! Os 
petroleiros e petroleiras também 
aprovaram por ampla maioria o 
Manifesto “Cruzemos os Braços 
em defesa da Petrobrás estatal, 

 

31/7 - Reunião em Brasília sobre a Resolução 23 com sindicatos e entidades das empresas estatais;

1/8 - Reunião da Executiva da FNP às 10h;

2 e 3/8 - Seminário  de Qualificação de Greve da FNP - A confirmar;

6/8 - Dia de início das votações contra a reforma da Previdência. ATO nas bases e nacional em 
Aracaju na Audiência Pública sobre venda de ativos na Justiça Federal;

9 e 10 - Seminários Regionais de Qualificação de Greve;

13/8 - Atos contra a Reforma da Previdência, em defesa da educação e da Petrobrás

16/8 - ATO Nacional dos Petroleiros contra Venda das Refinarias e em Defesa da Vida. Neste dia 
em 1984 ocorreu um acidente na BC, Plataforma de Anchova, com 36 mortos;

17 e 18/8 - Seminário Nacional Unificado de Qualificação de Greve FNP/FUP.

das conquistas históricas de nos-
so ACT e do direito à aposentado-
ria digna”.
PRÓXIMOS PASSOS - O resul-
tado das assembleias foi proto-
colado na Petrobrás na tarde de 
ontem pelas duas federações, que 
passaram a manhã reunidas de-
batendo a Campanha Reivindi-
catória unificada. A FNP e o Sin-
dipetro-RJ apresentaram uma 
proposta de organização de greve 
Nacional dos petroleiros em me-
ados de agosto, mas não houve 
acordo com este indicativo.

Exigiremos nova proposta da empresa.  
Primeiro dia da nova rodada de negociação - 
Atos a nível  nacional por nenhum direito a menos  e 
contra o desmonte da Petrobrás. 

CALENDÁRIO 
UNIFICADO 

ACT: REJEIÇÃO EM MASSA 
FAZ PETROBRÁS PASSAR 

ACT: REJEIÇÃO EM MASSA 
FAZ PETROBRÁS PASSAR 

https://sindipetro.org.br/
https://sindipetro.org.br/contato/
https://www.youtube.com/user/campanhapetroleo
https://www.instagram.com/sindipetrorj/
https://twitter.com/Sindipetro_RJ
https://www.instagram.com/sindipetrorj/
https://twitter.com/Sindipetro_RJ
https://www.facebook.com/sindipetrorj
https://www.youtube.com/channel/UCnyzIs12vduHKKGqKDhryZg
https://sindipetro.org.br/
https://sindipetro.org.br/contato/
https://sindipetro.org.br/contato/
https://sindipetro.org.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521996079083
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521996079083
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA, O JOGO AINDA NÃO ACABOU!
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A mobilização está sendo con-
vocada por entidades dos profes-
sores e demais trabalhadores da 
Educação, como CNTE (Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores 
da Educação), Andes-SN (Sindi-
cato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior) 
e organizações estudantis como 
UNE, UBES, entre outras. As Cen-
trais CSP-Conlutas e CUT já anun-
ciaram adesão ao movimento que 
também terá como eixo a luta con-
tra todos os ataques do governo ao 
conjunto da classe trabalhadora, 
como a Reforma da Previdência.

Ao invés de resolver pro-
blemas históricos como escolas 
sucateadas, má qualidade de en-
sino, professores mal remunera-
dos e baixo acesso ao ensino su-
perior, Bolsonaro e seu ministro 
Abraham Weintraub anunciam 

PROFESSORES E ESTUDANTES PREPARAM 
PARALISAÇÃO NACIONAL NO DIA 13 DE AGOSTO

cortes na Educação. Em seis meses 
de governo, a política adotada até 
agora é de ataques desde ao ensino 
fundamental até o superior, visan-
do o fim da educação pública.

Os cortes já realizados na edu-
cação básica chegam a R$ 5,7 bi-
lhões, afetando repasse de verbas 
para educação integral, creches, 
escolas rurais, alfabetização e en-
sino técnico. O governo também 
anunciou que o acesso às univer-
sidades será dificultado por cortes 
em bolsas de estudo, pesquisas, as-
sistência estudantil, transporte e 
até bandejão.

MANIFESTO DE ALERTA -  Pro-
fissionais da Educação aprovaram 
manifesto de alerta em defesa da 
educação pública e gratuita, no 
64º Conad do ANDES-SN, realiza-
do em Brasília. Os docentes ava-

liam que o Programa Ministerial 
para o setor poderá promover o 
mais profundo ataque à universi-
dade pública, ferindo sua autono-
mia e impondo categoricamente 
sua privatização. O Programa indi-
ca a necessidade de Emenda Cons-
titucional para instituir cobrança 
de mensalidades e captação de 
recursos próprios como forma de 
financiamento das IES públicas. 
Esse procedimento significaria a 
destruição do sistema público e 
gratuito de educação superior. Na 
contramão da rota do desenvolvi-
mento e qualidade de vida, o go-
verno Bolsonaro mostra cada vez o 
atraso econômico e ideológico que 
representa.

A luta contra a reforma da Pre-
vidência ainda não acabou. Ape-
sar de o projeto ter sido aprovado 
pela Câmara dos Deputados por 
379 votos contra 131 no 1º turno 
de votações, no último dia 10 de 
julho, as mobilizações contra sua 
aprovação definitiva continuam. 
O projeto será votado em 2º tur-
no no dia 6 de agosto, por isso, a 
centrais sindicais definiram a data 
como Dia Nacional de Mobiliza-
ções e Atos contra a 2ª votação da 
reforma da Previdência. 

Para ser aprovada em definiti-
vo, a reforma terá de passar pela 
segunda votação na Câmara, onde 
precisa de pelo menos 308 votos, e 
depois ser aprovada também em 

dois turnos no Senado.
Por conta disso, a luta contra a 

Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) nº 006/2019 precisa ser 
mais intensificada com pressão 
total sobre os parlamentares que 
irão votá-la.

O dia 6 de agosto foi incorporado 
no calendário aprovado pelas cen-
trais sindicais, em reunião realizada 
na última quinta-feira (18). Mas é 
preciso que, de fato, as direções sin-
dicais organizem essa luta realizan-
do atos e mobilizações. A intenção 
é preparar uma nova Greve Geral 
para o dia 13 de agosto, quando estu-
dantes e profissionais da Educação 
já anunciaram um dia de paralisa-
ção em todo o país.

Esta reforma mostra o quan-
to Bolsonaro mentiu para os seus 
eleitores como fez em um discur-
so realizado em Teresina (PI), no 
ano de 2018, quando se dizia ser 
contra a reforma da Previdência. 
“É uma maldade contra o povo 
nordestino” – falou. O mesmo Bol-
sonaro que na semana passada se 
referiu ao como nordestino como 
“Paraíba”.  Confira o vídeo http://
bit.ly/BolsonaroContradição

Resistir é lutar, diga não 
à reforma da Previdência!

Nenhum direito a menos!
Contra a entrega 

das refinarias!

Atenção, 6 de agosto, Dia Nacional de Mobilizações e Atos contra a 2ª votação da reforma da 
Previdência. Os petroleiros juntam-se nesta luta contra o desmonte da 

Petrobrás e em protesto contra a retirada de direitos da categoria

http://bit.ly/BolsonaroContradição 
http://bit.ly/BolsonaroContradição 
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Na última sexta (19), a FNP 
encerrou na Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM, BA) a série de mo-
bilizações em conjunto com a FUP 
em defesa das refinarias da Pe-
trobrás, sendo que quatro delas já 
em situação de oferta para venda 
(teasers lançados) como: a Refina-
ria de Abreu e Lima (RNEST, PE), 
Refinaria Presidente Getúlio Var-
gas (REPAR, PR), Refinaria Alber-
to Pasqualini (REFAP, RS), além da 
própria RLAM.

“São bilhões, trilhões que estão 
em jogo por conta da entrega do 
patrimônio e do petróleo do Brasil. 
Não é só a defesa dos nossos em-

EM DEFESAS DAS REFINARIAS E DOS DIREITOS DOS PETROLEIROS

pregos, é também pela educação, a 
defesa da saúde, a defesa da mora-
dia e a defesa de um futuro digno 
do nosso país” – disse Natalia Rus-
so em fala no ato que teve início às 
6h da manhã.

O movimento faz parte de 
um calendário de lutas organi-
zado pelas duas federações que 
uniram forças contra a política 
de desmonte do atual governo e 
pelo Acordo Coletivo da categoria, 
como registrou no ato o diretor do 
Sindipetro-RJ, base Tebig, Sérgio 
Paes : “A FNP e a FUP antecipa-
ram seus congressos por causa do 
fim da ultratividade das normas 

coletivas, e há dois meses que a 
Petrobrás só faz enrolar, enrolar…  
Então a luta é agora: seminário da 
greve já! E vamos à luta com toda 
a força contra essa proposta inde-
cente de ACT e contra o desmonte 
da Petrobrás” – disse.

Esses atos contaram com a 
presença de diretores do Sindicato 
com Vinícius Camargo (RNEST); 
Eduardo Henrique e Marcos Dias 
(REPAR); Antony Devalle e Igor 
Mendes (REFAP) e Sergio Paes e 
Natália Russo na RLAM.

Confira o vídeo das mobiliza-
ções:  http://bit.ly/EmDefesaDas-
Refinarias

Na manhã desta terça (23), 
conforme aprovado nas assem-
bleias da semana passada, que re-
jeitaram a 2ª proposta de ACT da 
Petrobrás, foi realizada uma con-
centração para coleta de assinatu-
ras em um abaixo-assinado contra 
mais uma situação de precarização 
do transporte imposta pelos atuais 
gestores do CENPES e do Compar-
tilhado, contra trabalhadores pró-
prios e terceirizados na unidade. 
Só neste primeiro momento foram 
coletadas mais de 170 assinaturas. 

Ainda no CENPES, o Sindipetro-
-RJ disponibilizou folhas do abai-
xo-assinado para serem distribuí-
das nos setores para coleta de mais 
assinaturas.

Vale lembrar que o Sindicato 
já enviou ofício à Petrobrás exi-
gindo o cancelamento da decisão 
de substituir 12 linhas de ônibus 
por uma linha tronco e de mais 3 
linhas por vans. No documento, o 
Sindicato cobra a responsabilida-
de dos gestores por uma política 
que pode levar os trabalhadores 

CONVÊNIO PARA EMBARCADOS DA UO-RIO
O Sindipetro-RJ firmou contrato com a Pousada Âncora de Ouro, em Cabo Frio.  Por 

isso, agora, sindicalizadas e sindicalizados embarcados das plataformas de Búzios pode-
rão se hospedar por uma diária de apenas R$ 30,00, com café da manhã incluído. A Pou-
sada também oferece transfer para o Aeroporto de Cabo Frio, mas o custo é por conta do 
usuário. O convênio dá direito a duas hospedagens por mês, no embarque e desembar-
que. Localizada na Rua Professor Edilson Duarte, a pousada oferece apartamentos com 
ar-condicionado, ventilador de teto, televisão, frigobar, internet wireless, além de área de 
lazer com piscina, churrasqueira, sala de jogos e restaurante. A localização é próxima da 
rodoviária e das praias do Forte e das Dunas. 
Acesse o site da pousada em  https://www.pousadaancoradeouro.com.br

É PARA ASSINAR! ABAIXO-ASSINADO CONTRA A 
PRECARIZAÇÃO DO TRANSPORTE NO CENPES

da unidade a engrossar ainda mais 
as estatísticas de acidentes, rou-
bos, estupros e homicídios. Esta 
medida da gestão da empresa agri-
de principalmente os moradores 
da região da Baixada Fluminense.

Porém, apesar de tudo, nenhu-
ma resposta!

REFAPRLAM

http://bit.ly/EmDefesaDasRefinarias 
http://bit.ly/EmDefesaDasRefinarias 
https://www.pousadaancoradeouro.com.br
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A FAAPERJ – Federação das Asso-
ciações de Aposentados e Pensionistas 
do Rio de Janeiro, filiada a COBAP – 
Confederação Brasileira de Aposenta-
dos, Pensionistas e Idosos, comemora 
56 anos de existência em 2019, tendo 
sido fundada em 14 de junho de 1963. 
Para celebrar a data no domingo (14) foi 
realizado em sua sede na Rua do Ria-
chuelo, no Centro do Rio, um encontro 
do seu Conselho de Representantes das 
entidades filiadas em homenagem à 
fundação da federação, que foi encerra-
do com um Arraiá. 

O encontro contou com a presença 
do diretor do Sindipetro-RJ, Roberto 
Ribeiro, integrante da direção da FA-
APERJ, Antônio Peçanha, conselheiro 
fiscal do Sindipetro-RJ, e de petroleiros 
da base dos aposentados do Sindicato.

PARABÉNS FAAPERJ!

Um jogo feminino abrirá a 
grande final da Segunda Copa 
Sindipetro-RJ de Futebol Socie-
ty. Os times Fora o Baile e Ilha 
Redonda disputarão o terceiro e 
quarto lugares e Chão de Fábrica 
e Reduquiense FC farão a finalís-
sima!

O clube estará aberto para pe-
troleiros e seus familiares, para 
uso da piscina inclusive, median-
te uma taxa de exame médico. 
Além do Arraial Sindical, haverá 
a entrega de medalhas e troféu 
para o grande vencedor. 

ATENÇÃO! EVENTO ADIADO 
PARA ESTE DOMINGO 28/07

Presenças confirmadas: 
Silvio Sinedino  e Rivaldo (ABCP)

PALESTRA SOBRE O PP3 E O 
PLANO ALTERNATIVO DA PETROS

REUNIÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTASDIA 06/08 ÀS 14H   

Auditório - Av. Passos, 34 - Centro


