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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

- Redução salarial (concessão de parte do INPC que sequer repõe a inflação); 

- Redução de horas extras e que só serão pagas ao bel-prazer da empresa;

- Fim da paridade percentual de hora extra entre os trabalhadores engajados 
em regime especial e os administrativos;

- Implantação da Resolução 23, negando o plano de saúde aos novos 
ingressantes quando forem se aposentar;

- Fim do adiantamento do 13º salário;

- Fim do pagamento das férias em até dois dias antes do início do gozo;

O TEATRO DOS VAMPIROS DE CASTELLO BRANCO
Terceira proposta da Petrobrás retira direitos e reduz remuneração. 

Todos os sindicatos e federações indicam a REJEIÇÃO. 

Em linhas gerais a proposta da direção da Pe-
trobrás é mais do mesmo: uma total afronta à ca-
tegoria! Basicamente, o que “muda” é a concessão 
somente de parte do INPC (que sequer repõe a 
inflação).  A FNP e seus sindicatos filiados reali-
zarão assembleias entre os dias 12 e 21 de agosto 
(veja quadro nas páginas 2 e 3), com indicativo de 
rejeição.

No Rio, o Sindipetro-RJ encaminhará também 

proposta de avaliação de calendário de greve e 
indicará para as federações, para os seminários 
de greve e para a categoria a data de 27 de agosto. 

A data baseia-se na necessidade de luta ime-
diata contra a pulverização do patrimônio da 
Petrobrás como a entrega das malhas de dutos, 
BR Distribuidora, o feirão das refinarias, hiber-
nação das FAFENs e no fato de nossa data-base 
ser em primeiro de setembro.

O que a empresa “OFERECE”:
Veja alguns itens do que a Petrobrás apresenta aos trabalhadores como

 “AVANÇO” e tome a decisão correta!

VAMOS À GREVE!

Participe das assembleias e não se 

deixe pressionar por gerentes que estão 

“sugerindo” a aprovação da proposta, a 

mando da direção da Petrobrás. Não 

aceite nenhum tipo de ASSÉDIO. Caso 

se sinta pressionado, procure imedia-

tamente o SINDICATO. DENUNCIE!!!

Importante!

Veja a continuação dos absurdos na página 4.

O Sindipetro-RJ está de olho em todos os gerentes e 
comissionados que pratiquem qualquer tipo de pressão 
para que os trabalhadores votem a favor desta proposta 
indecorosa. Todos que tiverem esta postura serão devi-
damente identificados nas assembleias e terão suas fotos 
divulgadas! Caso algum petroleiro ou petroleira sinta-se 
assediado e constrangido em votar por encontrar seu 
gerente na assembleia, lembre-se: todos podem votar em 
qualquer assembleia. Você pode ir para outra unidade e 
exercer seu direito sem nenhum tipo de pressão!!!

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


Seg - 12/08 Ter - 13/08 Qui - 15/08 Sex - 16/08 Sáb - 17/08

CENPES - 15h - 
CIPD e PCV2

CENPES - 11h30 - Portaria 1

TRANSPETRO SEDE - 13h

ATO EM DEFESA DA 
EDUCAÇÃO - 15h - 
Candelária - COLUNA 
PETROLEIRA - concentração 
no balão do Sindipetro RJ
#nenhumcortenaeducacao

CENPES - 7h - CIPD e PCV2

UTE-BLS/BF - 7h (grupos A 
e B, além do administrativo, 
incluindo a manutenção)

COMPERJ - 7h30

EDICIN - 12h30

EDISEN - 13h

CENPES - 15h - CIPD e PCV2

TEBIG (Ato Contra a entrega das Refina-
rias e em memória de Enchova, em defe-
sa da Petrobrás, da Segurança e da Vida) 
- ADM e turno - 7h

UTE-BLS/BF  (grupo C) - 7h - (Vamos vo-
tar também sobre a manutenção da ali-
mentação fornecida pela empresa ou a 
passagem pro vale alimentação/refeição).

12h30 - ATO EDISE

17h30 - ARRAIAL  O PETRÓLEO TEM 
QUE SER NOSSO - no Sindipetro-RJ 
Av. Passos, 34.

9h - Assembleia - Pauta - Associação Beneficente de 
Petroleiros do Rio de Janeiro.

10 às 17h - Seminário de GREVE - Av. Passos, 34.

Como a categoria vem acompanhando, apesar dos es-
forços das federações em negociar o Acordo Coletivo 
de Trabalho, a atual gestão da Petrobrás insiste em re-
tirar dezenas dos nossos direitos, não nos deixando ou-
tra opção senão a construção de uma necessária greve 
nacional petroleira. Neste rumo, convidamos todos que 
querem defender a Petrobrás a participar do nosso Se-
minário Regional de Greve, no dia 17/08, das 10 às 17h, 
no auditório do Sindipetro-RJ (Av Passos, 34). Inscri-
ções pelo e-mail contato@sindipetro.org.br, informando 
nome, unidade e telefone de contato.

ASSEMBLEIAS
Rejeição da 3ª contraproposta e indicativo de GREVE!

2 Seg - 19/08 Ter - 20/08 Qua - 21/08 Qui - 22/08 Sex - 23/08

CENPES - 15h - CIPD e PCV2

EDISE  - 12h30 

17h - Assembleia de Prestação 
de Contas do Sindipetro-RJ - 
Auditório - Avenida Passos, 34.

CENPES - 7h - CIPD e PCV2

APOSENTADOS - 14h - 
(local a definir)

EDIHB - 12h30 (Na entrada da 
Moraes e Silva) 
 

TBG - 12h
 
APOSENTADOS 
(Angra) -  14h

SEMINÁRIO DE GREVE UNIFICADO FNP / FUP

Lembrando:

- Todo petroleiro pode votar 
em qualquer assembleia.

VAMOS À GREVE!

#NENHUMDIREITOAMENOS

- PLATAFORMAS - AS ASSEMBLEIAS
SERÃO FEITAS A BORDO.

REUNIÃO FNP/FUP - 14h

Qua - 14/08

http://#nenhumcortenaeducacao
http://contato@sindipetro.org.br
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- Fim de novas adesões ao Programa Jovem Universitário;

- Fim do apoio de adaptação para os trabalhadores que voltam após doença ocupa-
cional ou acidente;

- Fim do auxílio deslocamento para os trabalhadores off-shore;

- Fim da atuação e fiscalização sindical, acompanhamento nas CIPAS, SPIEs, homo-
logações, reuniões locais, etc. Tudo por não garantir as respectivas liberaçõs sindi-
cais e desconto de contribuição assistencial autorizada pelos trabalhadores

Continuação da página 1.


