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RESOLUÇÃO 23 É DERRUBADA

ASSEMBLEIAS DE 12 A 20/08
Em ação movida na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, o Sin-

dicato obteve vitória em primeira instância contra a Transpetro, em 
Ação Coletiva, por conta de a empresa ter modificado a forma de cál-
culo para horas trabalhadas para trabalhadores em regime de turno 
em dias de feriados, que eram expressamente acordados em ACT, sen-
do pagas com adicional de 100%, conforme pactuado em acordos cole-
tivos anteriores como 2009/2011, 2011,2013 e 2013/2015.

“Dessa forma, tem-se por nula de pleno direito a alteração unilate-
ral no método de cálculo adotado pela Ré, procedendo, assim, o pedido 
para que a reclamada restabeleça a metodologia de cálculo utilizada 
anteriormente para o pagamento dos feriados previstos na norma co-
letiva” – diz o trecho da sentença emitida pelo juiz José Monteiro Lo-
pes.

A Transpetro, em sua defesa, disse que a metodologia de cálculo 
anteriormente era equivocada, e que a alteração do pagamento se deu 
em decorrência da necessidade de pagar corretamente a parcela pre-
vista na norma coletiva. 

Esta sentença é de primeira instância, cabendo ainda recurso. Só 
quando esgotados os recursos quanto ao mérito é que terá início o cál-
culo do retroativo. Quanto aos feriados futuros, o Sindipetro-RJ pediu 
uma tutela de urgência, pois a sentença foi omissa quanto a este ponto.

Em nome dos cinco sindipetros filiados à Federação, o departamen-
to Jurídico da FNP ajuizou uma ação civil pública contra a União Fede-
ral pela redução da participação das empresas públicas no pagamento 
de planos de saúdes ou de AMS, previsto na Resolução 23, da CGPAR.

Nesta segunda-feira (5), o juiz federal titular da 7ª Vara do Distrito 
Federal, Cleberson José Rocha, deferiu liminar em favor da FNP.

Na ação, a FNP afirmou que a União Federal não tem competência 
e muito menos legitimidade para influenciar acordos coletivos de tra-
balhos, que também estão na Constituição Federal.

Vale lembrar que em mesa de negociação de ACT 2019, represen-
tantes da Petrobrás apresentaram um acordo coletivo rebaixado e afir-
maram que estavam seguindo a Resolução 23, que é uma resolução da 
União Federal.

Resumidamente, a Resolução 23 estabelece parâmetros para paga-
mentos de plano de saúde ou AMS que as empresas públicas devem 
seguir. No seu bojo, a resolução designa que todas as empresas públicas 
ou de economia mistas reduzam a participação no pagamento de pla-
nos de saúdes ou em AMS e aumentem a dos participantes.

Em seu cerne, a resolução visa até extinguir no futuro, para os apo-
sentados ou para trabalhadores desligados da empresa, o pagamento 
da AMS.

“Isso é importante porque, na verdade, a proposta da Petrobrás tra-
duz tudo que é prejudicial aos trabalhadores, previsto na resolução, e 
coloca no ACT, no trato da AMS”, afirma Dr. Henrique Coelho, advoga-
do da FNP.

Portanto, a liminar do juiz Rocha esvazia o argumento da empresa 
de que tem que seguir as regras da resolução. (Fonte: FNP)

Contra a Reforma da Previdência propos-
ta pelo Governo Bolsonaro, trabalhadoras e 
trabalhadores participaram ontem, terça-fei-
ra (6), de ato na Cinelândia (Centro do Rio de 
Janeiro). A proposta, que já foi aprovada em 
primeira votação na Câmara, ainda precisa 
passar pela segunda votação, seguir e ser apro-
vada no Senado para então poder ser sancio-
nada pelo Governo. Presente ao ato, o diretor 
do Sindipetro-RJ Vinícius Carmargo salientou 
que é necessário esclarecer a classe trabalha-
dora quanto ao conteúdo da proposta da Re-
forma da Previdência, “a retirada de direitos 
e precarização de qualquer possibilidade de 
aposentadoria”. O dirigente lembrou que du-
rante o governo Temer “era a mesma ladainha 
de que a reforma Trabalhista traria mais em-
pregos. E nós vimos mais de 200 mil demitidos 
no Sistema Petrobrás e redução de salários e 
direitos, principalmente dos terceirizados ou 
contratados. E não foi diferente em outras ca-
tegorias. Novamente, estão tirando dinheiro 
do bolso do trabalhador para colocar no bolso 
dos banqueiros e dos grandes empresários, que 
foram e são os responsáveis por toda a crise e 
corrupção que o Brasil atravessa”.

Integrado ao Dia Nacional de |Mobilização em 
Defesa da Petrobrás, o Sindipetro-Rj promove o 
Arraial para aproximar petroleiros e petroleiras 
e seus familiares da direção sindical e dos em-
pregados da entidade. A atividade será bem ani-
mada, com música e dança com a Banda Colapso 
e o forrozeiro Sergival, que também é petroleiro. 
Também estão programadas brincadeiras típicas 
de festa junina, como Pescaria e Boca do Palhaço 
e barracas de comida e bebida. Venha se diver-
tir com a gente! Compareça e traga sua família! 
O Arraial será na sede da Avenida Passos, 34, a 
partir de 17h!!!

Nenhum
DIREITO

a menos!

Em virtude de um cabo de ener-
gia partido há cerca de um ano foi 
feita uma adaptação em uma subes-
tação elétirca do TEBIG, terminal 
da Transpetro, sem a devida Ges-
tão de Mudanças e os treinamentos 
devidos nos padrões alterados. Isso 
culminou em um acidente com um 
trabalhador durante serviço de ma-
nutenção.

Além da quase perda da vida de 
um trabalhador por claras falhas da 
gestão da empresa, não satisfeita, a 
empresa ainda puniu o Técnico de 
Manutenção Nilson Miranda, diri-
gente sindical e membro da CIPA, 
que participou da liberação do ser-
viço, numa evidente perseguição 
política, pois o Sindipetro-RJ parti-
cipou da investigação do acidente e 
apontou as falhas de gestão.

RAPOSA CUIDANDO DA OVE-
LHA - Outro absurdo apontado pelo 
Sindicato é que o supervisor da 
Transpetro da área onde ocorreu o 
acidente, além de superior imediato 
do punido, é o fiscal da contratada, e 
mesmo assim fez parte da Comissão 
de Investigação do Acidente. Mesmo 
com todas as evidências, o relatório 
final da investigação não expressou 
os absurdos e por isso não foi assina-
do pelo Sindipetro-RJ.

Essa é mais uma punição arbitrá-
ria da empresa contra dirigentes sin-
dicais numa tentativa de intimidar 
os trabalhadores. Essas informações 
nos chegaram praticamente no fe-
chamento dessa edição No próximo 
Boletim traremos uma matéria mais 
detalhada. O Sindipetro-RJ não acei-
tará passivamente mais esse ataque 
a categoria. Lutaremos contra essa e 
outras punições arbitrárias.

REGIME DE TURNO TRANSPETRO: 
SINDICATO OBTÉM VITÓRIA NA JUSTIÇA

TRANSPETRO 
PRECARIZA 
INSTALAÇÕES E 
TRABALHADORES 
É QUE SÃO 
PENALIZADOS 

Liminar do juiz Rocha esvazia o argumento da empresa 
de que tem que seguir as regras da resolução

Sentença em primeira instância foi dada em Ação Coletiva 
proposta pelo Sindipetro-RJ em nome de toda categoria

Na manhã desta terça-feira, 6 de agosto foi realizada mais uma jornada de mobilizações nas bases do Sindipetro-RJ. 
TABG - Trabalhadores efetivos e terceirizados promoveram um atraso para a entrada no terminal, e somaram-se a 

luta contra as mudanças propostas pelo governo Bolsonaro no Sistema de Previdência Pública.
JORNADA DE MOBILIZAÇÕES NAS BASES - É uma série de ações e atos por um ACT digno, contra o desmonte da 

Petrobrás, entrega do refino e contra as reformas neoliberais de Bolsonaro, Paulo Guedes e Castello Branco. As mobili-
zações já foram realizadas no CENPES, AEROPORTO DE CABO FRIO, EDISEN e EDISE, entre outros. A programação 
segue nas bases.

Mobilizações nas bases

13/08
Dia Nacional
Em DEFESA

 da Educação

MANHÃ - ATOS NO TABG E 

AEROPORTO

15h - COLUNA PETROLEIRA NA 

CANDELÁRIA(encontro no balão do 

Sindipetro-RJ)

16/08
ATO Nacional dos Petroleiros contra a Venda das Refinarias e em Defesa da VidaNeste dia ocorrerá a entrega das propos-

tas de compra das refinarias /Ainda, nesta 

data,  em 1984, ocorreu um acidente na BC, 

Plataforma de Anchova, com 36 mortos;

MANHÃ - ATOS NO TEBIG E UTE-BLS/BF

12h -ATO NO EDISE

17/08
Seminário Regional
 de GREVE

19 e 20/08
Seminário Unificado
FNP/FUP

21/08
Colegiado Especial
Desdobramentos e Organização da GREVE!

O petroleiro aposentado e conselheiro fiscal 
do Sindipetro RJ, Castellani, empunha 
a bandeira da entidade

CENPES TABG AEROPORTO - CABO FRIO
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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Nesta quarta, 31 de julho, ocorreu 
na Justiça do Trabalho do Rio de Ja-
neiro uma audiência sobre o caso das 
diretoras do Sindipetro-RJ, Carla Ma-
rinho e Patrícia Laier, destituídas de 
suas respectivas consultorias, em cla-
ra perseguição por ambas exercerem 
atividade sindical. Na ação movida 
pelo Sindicato, as diretoras pedem a 
reincorporação das consultorias à Pe-
trobrás. A audiência foi encerrada sem 
que fosse proferido o mérito da causa.

“A palavra de ordem na hierar-
quia, e Claudio Costa é o principal 
símbolo disso na Petrobrás é: ou se 
alinhem ou estão fora. E infelizmen-
te existem pessoas que se alinham e 
ao se alinharem significam ser coni-
ventes com essas práticas. Práticas 
antissindicais, assédio, violência e 
todo o arsenal ‘bélico’ de ataque aos 
trabalhadores que esta gestão atual 
está praticando. Para coagir, cons-

DIRIGENTES SINDICAIS SOFREM PERSEGUIÇÃO NA PETROBRÁS
tranger e atacar a Petrobrás através 
do que ela tem de mais valioso que é a 
sua força de trabalho” – resumiu Igor 
Mendes, diretor do Sindipetro-RJ.

Lembremos também dos dirigen-
tes do Sindipetro-RJ Moara Zanet-
ti (EDISEN), assistente social da GP, 
que sofreu perseguição sob alegação 
de “conflito de interesses” por ter 
questionado a implantação do PCR 
e Antony Devalle (EDISE), vítima de 
preconceito e “sem vaga” na recente 
“reestruturação” da Petrobrás. Em ju-
lho, o dirigente do Sindipetro-LP e da 
FNP, Tiago Nicolini Lima, lotado na 
Unidade de Tratamento de Gás Mon-
teiro Lobato (UTGCA), punido com 
4 dias de suspensão sob acusação de 
“permanecer indevidamente” na uni-
dade.  (Veja o vídeo sobre a audiência 
em https://sindipetro.org.br/a-petro-
bras-esta-para-o-corpo-como-os-tra-
balhadores-estao-para-a-alma/

COMBATE AO 
ASSÉDIO MORAL: 

COMO PROCEDER?
Gerar evidências é mui-

to importante. Depois es-
sas evidências poderão ser 
analisadas e saberemos se 
é uma prática que se insere 
no poder diretivo do em-
pregador, por mais questio-
nável que seja, ou se é uma 
prática assediadora ou de 
outra natureza. Leia na ín-
tegra em https://sindipetro.
org.br/combate-ao-assedio-
-moral-como-proceder/

Apesar de toda a argumentação do sindicato con-
tra a Petrobras se desfazer da Balsa Guindaste e de 
Lançamento 1 (BGL-1), a hierarquia da empresa mar-
cou uma licitação para alienação da embarcação já 
para agosto.

No mesmo processo, a empresa quer alienar tam-
bém a BGL-2 e várias balsas de serviços. Diante desse 
cenário, o sindicato, além de insistir na argumenta-
ção junto à empresa, inclusive para que, se for o caso, 
arrende os equipamentos, em vez de se desfazer de-
les, e de estudar outros meios para tentar barrar a 
perda desse patrimônio, está fazendo uma série de 
vídeos sobre a situação (os dois primeiros podem ser 
vistos nos links  https://youtu.be/ajvS0POCAMY e 
https://youtu.be/p4u05LN6tLA, respectivamente) e 
está organizando uma manifestação.

ATO CONTRA A ALIENAÇÃO DA BGL-1 

Com o já manjado discurso de que busca ampliar 
a competitividade no /e do país, o governo Bolsonaro 
anunciou no dia 30 de julho mudanças em três Nor-
mas Regulamentadoras (NRs) de segurança e medi-
cina do trabalho. As NRs são de observância obriga-
tória pelas empresas públicas e privadas, bem como 
pelos órgãos públicos da administração direta e indi-
reta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Por aí é ób-
via a real intenção da “estratégia de competitividade” 
do governo: desregular.

A alteração da NR 1 permite, entre outros pontos, o 
aproveitamento de treinamentos feitos por um traba-
lhador quando ele muda de emprego dentro da mes-
ma atividade. A regra atual exige que o curso seja re-
feito antes do início das atividades no novo emprego.

A NR 2, agora revogada, exigia uma inspeção de 
fiscal do trabalho antes da abertura de um estabele-
cimento. Para o governo, a revogação diminui a bu-
rocracia e reduz a intervenção estatal na iniciativa 

privada. Ainda foi alterada a NR 12, que trata de 
medidas de proteção para garantir a integridade 
física dos trabalhadores e a prevenção de aciden-
tes no uso de máquinas e equipamentos.

No total, existem 36 normas regulamentado-
ras, conhecidas como NRs, que reúnem 6,8 mil 
regras distintas sobre segurança e medicina do 
trabalho. Na primeira etapa do processo de revi-
são, duas NRs foram modificadas e uma terceira, 
revogada.

As regras devem ser seguidas pelas empresas 
que tenham empregados regidos pela CLT (Conso-
lidação das Leis do Trabalho). Essas mudanças não 
exigem aval do Congresso.

Assim, fica configurado mais um ataque aos 
direitos dos trabalhadores feito por Bolsonaro e 
seu governo ultraneoliberal, afetando também a 
segurança das pessoas e garantindo ao Brasil mais 
um salto na histórica posição de país com elevada 
estatística de acidentes de trabalho. (700 mil ca-
sos por ano registrados pela Previdência Social)* .  

BOLSONARO ATACA SEGURANÇA DO TRABALHO, 
ALTERANDO E REVOGANDO NRS

O Sindipetro-RJ encaminhou na última terça-feira 
(6), dois ofícios para a Petrobrás. No primeiro a enti-
dade solicita que o RH esclareça o que ocorrerá com 
os “trabalhadores cedidos Transpetro e cedidos Petro-
brás na Transpetro”.

O segundo documento refere-se a denúncias de 
que gerentes estão repassando informação equivo-
cada de que o “sindicato teria abandonado a mesa de 
negociação”. Os mesmos gerentes também estariam 
ameaçando os trabalhadores “com a perda de todos 
os direitos a partir de setembro, que vigorará apenas 
a CLT”. O Sindipetro-RJ repudia tal atitude, conside-
ra esse método “lamentável” e salienta que este posi-
cionamento “contraria a boa fé negocial”. A entidade 
cobra da empresa um esclarecimento aos empregados 
de que os sindipetros e federações estão em processo 
de negociação.   

SINDICATO SOLICITA 
ESCLARECIMENTOS

Diante da recusa e imobilismo da direção da Petrobrás que não abre mão de retirar direitos históricos da 
categoria petroleira, somado ao acelerado desmonte do Sistema Petrobrás, com a implementação da privati-
zação da BR Distribuidora, a oferta de oito refinarias, o próximo leilão do Pré-Sal, marcado para novembro, 
somado a entrega de outros ativos importantes a preço de banana, as direções do Sindipetro-RJ e da FNP 
entendem que já estão dados os motivos, e defendem a Greve Nacional Petroleira ainda neste mês de agosto.

Por fim, não se pode, neste momento, relegar a segundo plano a luta 
contra a reforma da Previdência e a defesa da educação. No dia 13 de 
agosto, Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação, estão sendo convo-
cadas mobilizações e atos em todo o país. No Rio, petroleiros farão mo-
bilizações no TABG e nos aeroportos de embarques para plataformas da 
base do Sindipetro-RJ. 

E a Coluna Petroleira está sendo convocada para o ato geral, às 15h, 
na Candelária! Nos encontramos no balão do Sindipetro!!!

As centrais sindicais majoritárias e os governadores dos partidos 
identificados com a esquerda não podem jogar a toalha nem trair os tra-
balhadores negociando direitos!

Pelo contrário, o dever destas entidades e políticos tem que ser convo-
car a luta e transformar esse 13 de agosto num chamado à Greve Geral!

PRORROGAÇÃO DO ACT
Nesta quinta-feira (8) haverá mais uma rodada de 

negociação com a Petrobrás. O Sindipetro RJ e a FNP 
sempre se mostraram e continuam abertos à negociação. 
Para isso, a empresa deve se mostrar com o mesmo es-
pírito e garantir a prorrogação da validade do ACT até o 
final das negociações. As entidades seguirão defendendo 
uma proposta sem nenhum direito a menos e a suspen-
são da venda de ativos.

O governo Bolsonaro e seu preposto na Petrobrás es-
tão praticando o maior ataque da história contra a Petro-
brás e a categoria petroleira. O momento é de colocarmos 
nossa agenda em confronto a retirada de de direitos e a 
privatização. O Sindipetro-RJ tem realizado ações em di-
versas bases, dentro do calendário de lutas da FNP. 

SEMINÁRIO DE GREVE!
Este e outros indicativos serão debatidos na 

reunião das federações e no Seminário de Greve 
Unificado FNP-FUP, que acontece dias 19 e 20/08.

Para a FNP o momento é propício para a 
greve nacional petroleira, já que colocamos em 
prática a unidade da FNP com a FUP, tendo par-
ticipado ativamente de mobilizações conjuntas, 
apesar das  diferenças. Essa unidade, antes ha-
via se expressado na participação das duas fede-
rações em mesa única perante a Petrobrás e no 
trabalho de construção da proposta alternativa 
ao PED assassino. Agora esta unidade tem que se 
concretizar naquilo que a justifica, antes de mais 
nada: A UNIDADE NA GREVE NACIONAL.

Não devemos deixar agosto passar em branco,
ultrapassando a data-base e assistindo mais privatizações.

DIA 8 DE AGOSTO, DAS 11H ÀS 14H, 
NA ENTRADA DO EDISE.

JURÍDICO ESTARÁ FECHADO PARA TRABALHO INTERNO DO DIA 26 A 30/08.

VAMOS À GREVE!

Acompanhe as mobilizações que ainda acontecerão e informe-se sobre 
as que já foram realizadas nas páginas 3 e 4.

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
E EM DEFESA DA EDUCAÇÃO

*Fonte: http://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/2058823-bra-
sil-ocupa-quarta-posicao-no-ranking-de-acidentes-de-trabalho

UNIDADE NA LUTA

https://sindipetro.org.br/contato/
https://sindipetro.org.br/
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521996079083
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://sindipetro.org.br/a-petrobras-esta-para-o-corpo-como-os-trabalhadores-estao-para-a-alma/ 
https://sindipetro.org.br/a-petrobras-esta-para-o-corpo-como-os-trabalhadores-estao-para-a-alma/ 
https://sindipetro.org.br/a-petrobras-esta-para-o-corpo-como-os-trabalhadores-estao-para-a-alma/ 
https://sindipetro.org.br/combate-ao-assedio-moral-como-proceder/ 
https://sindipetro.org.br/combate-ao-assedio-moral-como-proceder/ 
https://sindipetro.org.br/combate-ao-assedio-moral-como-proceder/ 
https://youtu.be/ajvS0POCAMY
https://youtu.be/p4u05LN6tLA
*Fonte: http://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/2058823-brasil-ocupa-quarta-posicao-no-ranking-de
*Fonte: http://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/2058823-brasil-ocupa-quarta-posicao-no-ranking-de

