
MITO FATO
Se não assinarmos esta proposta indecente, dia 01/09 
automática e tranquilamente passaremos a ser regidos 
pela CLT

Caos operacional, administrativo, jurídico e negocial; gerentes perdendo direitos e a 
administração sentada sobre uma bomba relógio, ambiência zero, acidentes, proces-
sos e possibilidade de greve a qualquer momento.

A Petrobrás é proibida de renovar o ACT em função 
do fim da “ultratividade”

A renovação não é mais automática, mas, é facultada à empresa e é, inclusive, uma 
demonstração de boa fé negocial

Para a Petrobrás não faz diferença chegar a um acordo A não assinatura cria instabilidade política, jurídica, administrativa e financeira, in-
desejável inclusive para acionistas e potenciais investidores

Os gerentes estão sendo “obrigados” a assediar equipes É opção de cada um se prestar a esse papelão – obrigar empregados a votarem no que 
os prejudica

A sustentabilidade da empresa e preservação do em-
prego depende do ACT “na lona”

Pagou bilhões em PRVE e deu um lucro líquido no primeiro trimestre de 18 bilhões. 
A folha de pessoal é uma das menores do ramo.

Os petroleiros ganham muito e têm muitos direitos A Petrobrás não foi construída por ETs e acionista não gera lucro, quem produz são 
petroleiros(as) próprios e terceirizados (estes ainda mais explorados).
Salários e direitos são uma parte pequena desta riqueza, que a luta histórica e coletiva 
dos trabalhadores com seus sindicatos conseguiram conquistar.

   

ANO III - Número CXXXIV - 14 de Agosto 2019

A 3ª contraproposta da direção da Petro-
brás é uma afronta à categoria, pois retira 
direitos e reduz a remuneração dos trabalha-
dores, enquanto os lucros e resultados da Pe-
trobrás crescem, a remuneração dos acionis-
tas dobra e é antecipada e a da alta gerência é 
multiplicada com PRVE/PPP.

A proposta de ACT “na lona” já nasce am-
plamente repudiada pelos trabalhadores e a 
direção da empresa está ciente. Por isso, esta 
semana a empresa lançou um operativo de 
guerra, convocando reuniões gerenciais para 
obrigar empregados a votar contra si mesmos.

O terrorismo da vez é espalhar que, se não 
nos submetermos, passa a valer a CLT automá-
tica e tranquilamente. Além desse não ser o 
histórico na Petrobrás e em outras empresas, 
não há qualquer obrigação legal que leve a 
isso. Não conseguiriam fazê-lo com tanta fa-
cilidade. Seria muita irresponsabilidade nego-
cial, administrativa, jurídica.

MENOS DIREITOS [ E ] MENOS EMPREGOS
Se cedermos agora, os ataques não cessarão 

neste ACT. Pelo contrário: no próximo, já par-
tirão de um ACT extremamente rebaixado até 
“chegarem na CLT”.

A PETROBRÁS ESTÁ QUEBRADA E PRECISA-
MOS NOS “ADAPTAR PARA SOBREVIVER”?

O projeto de desmonte (casado com este 
ACT) carrega em si desemprego, salários e 

direitos rebaixados. Não caia na chantagem 
desonesta de que você precisa escolher entre 
direitos ou emprego. Isso não está em nego-
ciação, já avisaram que haverá demissão em 
massa, não pretendem trocar uma coisa pela 
outra, embora queiram te convencer disso.

Para impedir a perda de direitos agora e 
depois, o fechamento de postos de trabalho, a 
venda de ativos e todo o plano que Bolsona-
ro e Castello nos reservaram, a resposta tem 
que ser agora: rejeitar a proposta e resistir ao 
assédio.

Todos os sindicatos e federações – e o resul-
tado das primeiras assembleias - mostram o 
caminho: lotar as assembleias e mostrar que 
não temos sangue de barata, rejeitar a propos-
ta e organizar a greve!

XÔ ASSEDIADORES E PAUS MANDADOS!  
Todos que estão pressionando seus subor-

dinados não são bem vindos nas assembleias 
dos trabalhadores e serão identificados! Grave 
as reuniões e guarde para os futuros processos 
judiciais.  

Em último caso, lembre-se que você pode 
votar em qualquer assembleia, inclusive em 
outra unidade, e exercer seu direito sem ne-
nhum tipo de pressão! Mas o ideal é se somar a 
outros colegas da sua unidade e votar ali mes-
mo. Nossa luta hoje não é apenas contra a per-
da de direitos, mas também veementemente 
contra o assédio!

É VERDADE ESTA HISTÓRIA DE CLT?
Chantagem, assédio e terrorismo: as novas armas da gestão

Por que o governo, acionistas e gestores - que estão destruindo a Petrobrás e 
recebem tanto por algo que não ajudaram a construir - 
querem te forçar a rebaixar as condições de vida de sua família?

NENHUM DIREI TO A MENOS!

ASSEMBLEIAS LOTADAS NO CENPES(SINDIPETRO-RJ) 
E REVAP (SINDIPETRO-SJC), BASES DA FNP, 
REJEITAM PROPOSTA INDECOROSA DA EMPRESA

https://twitter.com/Sindipetro_RJ
https://www.instagram.com/sindipetrorj/
https://www.facebook.com/sindipetrorj
https://www.youtube.com/channel/UCnyzIs12vduHKKGqKDhryZg
https://sindipetro.org.br/
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


Na quarta-feira, 31 de julho, ocorreu na Justiça do Trabalho do Rio de 
Janeiro uma audiência sobre o caso das diretoras do Sindipetro-RJ, Carla 
Marinho e Patrícia Laier, destituídas de suas respectivas consultorias, em 
clara perseguição por ambas exercerem atividade sindical. Na ação movi-
da pelo Sindicato, as diretoras pedem a reincorporação das consultorias 
à Petrobrás.

O Sindipetro-RJ e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) também 
acompanham práticas de assédio, perseguições e punições a outros com-
panheiros como os diretores do Sindipetro-RJ Moara Zanetti (EDISEN) e 
Antony Devalle (EDISE), e Tiago Nicolini Lima (UTGCA) do Sindipetro-LP.

1- Mudança do projeto original do sistema

1.1 – Não foi realizada a devida “Gestão de Mudança” onde deve-
ria ser registrada e autorizada a alteração na configuração do sistema. 
Essa ausência de atenção às mudanças deveria ser item de alerta no 
relatório da Comissão.

2 - O transformador representava uma condição de risco, seja 
pela forma de acesso ao ponto, seja pela condição de aterramento

2.1 – O LIBRA foi concebido para se trabalhar em um transfor-
mador com “caixa de ligações” que permitiria o acesso às conexões 
sem possibilidade de se trabalhar próximo às partes energizadas. O 
transformador é um dos exemplos da obsolescência do terminal, onde 
o acesso às suas conexões, por parte da equipe de manutenção, é difi-
cultado.

3 - A redução do efetivo compromete a segurança das pessoas e 
operações. No caso dos terceirizados, ainda mais se os trabalhadores 
são remunerados por entregáveis. A pressão por serviço é forte e con-
diciona a remuneração.

3.1 – Destaca-se uma redução ou pelo menos um desvio claro 
das atividades dos técnicos de elétrica, próprios, da TRANSPETRO. Em 
uma equipe de quatro Técnicos de Elétrica, dois estão com suas ati-
vidades voltadas para a programação de serviços, que é basicamente 
programar as Ordens de Manutenção no SAP. Um técnico de elétrica 
faz a programação de serviços para ELÉTRICA, INSTRUMENTAÇÃO 
e AUTOMAÇÃO, o outro técnico de elétrica programa serviços (SAP) 
para MECÂNICA, CALDEIRARIA, PINTURA e MANUTENÇÃO 
COMPLEMENTAR. Com estes técnicos fazendo atividades que não são 
na área de eletricidade, um profissional acumula as funções de Elabo-
rar as Análises de Risco, Elaborar Matriz LIBRA, Emitir a PT na área 
e ser o RI, ou seja, quem confere se o LIBRA foi aplicado e ainda ser o 
“FISCAL” da elétrica.

A informação de que um técnico executou várias etapas do proces-
so, sem a devida alternância de responsabilidades, não consta no rela-
tório da Comissão, mesmo tendo sido citada por ele em sua entrevista. 
Isto caracteriza uma falha no processo e por consequência no sistema 
de gestão.

4 - As condições estruturais da Unidade, envelhecimento dos re-

cursos e manutenção preventiva/corretiva insuficientes.

4.1 - O sistema elétrico do TEBIG se encontra em estágio avan-
çado de obsolescência. Esse estágio de obsolescência já é de conheci-
mento dos níveis gerenciais mais elevados da TRANSPETRO e estão 
registrados em vários relatórios e pedidos de modernização do sistema 
elétrico, tanto é que se encontra em andamento um projeto de “RE-
VAMP ELÉTRICA” que tem por finalidade justamente a “moderniza-
ção” do sistema e principalmente a adequação das instalações elétricas 
do terminal às normas de segurança, sobretudo este projeto busca a 
adequação à NR-10.

4.2 - Necessidade de revisão da periodicidade dos planos de 
manutenção do sistema elétrico industrial do terminal, devido ao seu 
grau elevado de degradação.

5 - Ausência de treinamento/reciclagem com base em modifica-
ções recentes no padrão LIBRA

Ficou evidenciado que não houve treinamento contemplando as 
mudanças ocorridas em 03/01/2019, no padrão de Bloqueio LIBRA (PE
—0TP-00125-C). O fato de não ter ocorrido treinamento no novo pa-
drão LIBRA pode ser comprovado na ata de reunião ordinária da CIPA 
do Terminal Aquaviário de Angra dos Reis (CIPA-TEBIG) realizada em 
21/05/2019, onde consta o pedido para que a CIPA seja informada e 
acompanhe a evolução dos treinamentos realizados para todos os em-
pregados da área operacional. Vale ressaltar que as referidas mudan-
ças ocorridas no padrão tratam de pontos sensíveis e que dão margens 
para múltiplas interpretações no que se refere à aplicação ou não de 
bloqueio LIBRA em equipamentos elétricos dentro de subestações.

Além desta ausência do treinamento no padrão do LIBRA, a ges-
tão do TEBIG parece desconhecer ou não cumpre o padrão PE-0TP-
-00227-B, com o título de VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADES COM 
PADRÕES (VCP), que tem como objetivo verificar se o padrão no qual 
o usuário foi treinado está sendo aplicado corretamente. A sistemáti-
ca da VCP se aplica, ou deveria ser aplicada em padrões críticos como 
o do LIBRA. Se no relatório da comissão de investigação do acidente 
consta a informação de que o padrão LIBRA foi “descumprido” pelo 
usuário, por outro lado, não consta a informação de que o referido pa-
drão não foi considerado pela gestão como um padrão crítico no qual 
deveria ser aplicada a VCP.

DESMONTE E PERSEGUIÇÕES PARA PRIVATIZAR MAIS RÁPIDO
POLÍTICA ENTREGUISTA E NEOLIBERAL VAI REDUZIR A PETROBRÁS A APENAS 30%
Grande parte da cadeia produtiva da indústria do petróleo está sendo adiquirida pelos concorrentes da Petrobrás 

por obra deste governo entreguista e de sua direção na empresa, encabeçada por Roberto Castello Branco,
um rentista neoliberal oriundo da Escola de Chicago.

O anúncio de venda de quatro refinarias, de um total de oito, a 
venda das malhas de dutos (NTS e TAG), da BR Distribuidora, 
da Liquigás, a hibernação das FAFENs e a intenção de venda 

da Transpetro, principal empresa de logística da Petrobrás, praticamente 
restringe a companhia somente ao ramo de extração do petróleo, aban-
donando o conceito de uma empresa de energia integrada. 

Na próxima sexta-feira, 16, termina o prazo para que possíveis 
compradores se credenciem, na fase não vinculante, para compra de 
ativos nos segmentos de Gás Natural e Refino, disponibilizados no 
programa de desinvestimento da companhia, na verdade, entrega do 
nosso patrimônio.  Neste pacote estão as refinarias Alberto Pasqua-
lini ( REFAP), no Rio Grande do Sul, Presidente Getúlio Vargas ( RE-
PAR), no Paraná, Landulpho Alves ( RLAM), na Bahia, e Abreu e Lima 
( RNEST), em Pernambuco, além da Liquigás. O desinvestimento na 
área de refino inclui toda a infraestrutura do entorno, contemplando 
dutos e terminais.

Também na sexta, há 35 anos, um acidente na plataforma Encho-
va-1 da Petrobrás, situada na Bacia de Campos, deixou 37 mortos e 
23 feridos. Neste dia, o Sindipetro-RJ estará no TEBIG, pela manhã, e 
às 12h no EDISE, denunciando o descaso da Petrobrás com a vida dos 
trabalhadores, as perseguições e punições ilegítimas e o desmonte 
acelerado da companhia, para privatização e entrega ao capital in-
ternacional. 

Exigimos o fim das perseguições e a imediata reversão da puni-
ção ao Técnico de Manutenção Nilson Miranda, dirigente sindical do 
Sindipetro-RJ e membro da CIPA Transpetro.

TRANSPETRO CUIDA DOS GESTORES IRRESPONSÁVEIS: 
MAS QUEM PAGA O PATO É O OUTRO
TRANSPETRO PUNE DIRIGENTE SINDICAL APÓS INVESTIGAÇÃO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO COM TERCEIRIZADO
Durante manutenção preventiva de um dado transformador no TEBIG (Terminal de Ilha 
Grande - Angra dos Reis), um petroleiro contratado sofreu lesões e queimaduras na mão 
esquerda e abdômen, aparentemente após ter sido atingido por um arco voltaico, enquan-
to verificava anomalias neste equipamento. O acidente foi consequência das históricas 
irresponsabilidades dos gestores do terminal, mas quem pagou o pato foi a vítima e um 
técnico de manutenção; e por coincidência (?), o diretor sindical, Nilson Miranda, também 
membro da CIPA. Nilson, que participou da liberação do serviço, sofre represália e clara 
perseguição política, pois o Sindipetro-RJ participou da investigação do acidente em que 
foram apontadas falhas de gestão. Nosso diretor foi punido com dois dias de suspensão.

Entenda o caso...

O Sindipetro-RJ participou ativamente da Comissão de Investigação instituída para analisar o ocorrido, no entanto, 
a forma superficial, embora “técnica”, adotada na condução dos trabalhos da Comissão não é legitimada por nossa 
direção. Acidentes e incidentes devem nos mostrar o que precisa ser corrigido e gerar condições de aprendizado cor-

porativo para que ninguém precise pagar com a saúde ou a própria vida por causa do abandono ao qual nossas unidades 
operacionais, o centro de pesquisas e os prédios administrativos há muito foram desprezados. Porém, não é este o enten-
dimento de muitos gestores e de seus “prepostos”; assim foi no TEBIG. O diretor Nilson Miranda, técnico do terminal, foi 
punido pelos erros das sucessivas gestões, e recebeu suspensão do trabalho por dois dias!

Chega de perseguição!
Por estas e outras destacamos: a direção da Petrobras está muito interessada em “cuidar do outro”, mas só quando esse outro é um CEO da 

concorrência, precisando de uma forcinha para conquistar mercado no Brasil.

Após a investigação do acidente, constataram-se as seguintes causas principais:

CUIDAR DO OUTRO?

Vale lembrar que refino e logística, incluindo, distribuição, perfazem 
60,9% da fonte de receitas da Petrobrás. Ou seja, Bolsonaro, Paulo Guedes 
e Castello Branco querem deixar a Petrobrás operando somente com 30% 
de sua fonte de receitas obtidas através do E&P. Alguém tem ideia do custo 
social que isso terá com milhares de desempregados?

ATO NACIONAL CONTRA A VENDA DAS 
REFINARIAS E EM DEFESA DA VIDA

PUNIÇÕES E PERSEGUIÇÕES

Há 35 anos, na madrugada de 16 de agosto de 1984, um acidente na pla-
taforma Enchova-1 da Petrobrás, situada na Bacia de Campos, deixou 37 
mortos e 23 feridos. A perfuração de um poço de petróleo provocou uma 
explosão seguida de um grande incêndio. Buscando fugir do sinistro, os 
trabalhadores guarneceram uma baleeira, porém um dos cabos de aço da 
mesma ficou preso, o outro se rompeu e a embarcação despencou de 30 
metros de altura. Algumas pessoas morreram em razão da queda e outras 
por afogamento.

A falta de manutenção adequada e o mau estado de conservação de al-
guns equipamentos da plataforma podem ter sido as principais causas do 
desastre.  Até hoje, o acidente não foi devidamente explicado pela Petro-
brás. Um laudo “técnico”, elaborado pela direção da empresa, sem partici-
pação sindical, concluiu por falha humana.

Nos últimos 23 anos, são mais de 379 petroleiros mortos em acidentes 
de trabalho, dos quais 308 terceirizados. Uma realidade que mostra que a 
cada dez acidentes, oito são com prestadores de serviço.

A sensação de insegurança é cada vez mais frequente nas plataformas, 
terminais e campos de produção terrestre. A precarização, redução de efe-
tivos, terceirização, e, sobretudo, a privatização são responsáveis por isso. 
Um verdadeiro boicote contra a empresa e seus trabalhadores, o qual atin-
ge níveis históricos na atualidade.

ENCHOVA-1, UMA TRISTE LEMBRANÇA

A Petrobrás deverá lançar, ainda em setembro, as etapas de divul-
gação ( teasers) para venda dos 10% restantes de suas participações na 
Nova Transportadora do Sudeste (NTS) e Transportadora Associada 
de Gás (TAG), além do segundo pacote de refino, composto pela Uni-
dade de Industrialização do Xisto (SIX), no Paraná e pelas refinarias 
Gabriel Passos ( REGAP), em Minas Gerais, Isaac Sabbá ( REMAN), 
no Amazonas, e Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste 
( LUBNOR), no Ceará. O planejamento de 2019 poderá incluir a ain-
da a divulgação do teaser da Gaspetro, no mês de dezembro. E, para 
o primeiro trimestre de 2020, está prevista a venda da fatia de 51% 
da Petrobras na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil 
(TBG). O processo depende ainda da conclusão da chamada pública 
da ANP para contratação de capacidade de transporte de gás natural, 
referente ao gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol).

MAIS ENTREGA: A AGENDA SE ACELERA



Qua - 14/08 Qui - 15/08 Sex - 16/08 Sáb - 17/08
TABG - Turma D + adm - 7h

REUNIÃO FUP/FNP - 14h

TEBIG - Grupo B e C - 15h

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

TABG - Turma A - 23h

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

TEBIG - ATO CONTRA A ENTREGA 
DAS REFINARIAS, EM MEMÓRIA 
DE ENCHOVA E CONTRA PERSE-
GUIÇÕES E PUNIÇÕES e assembleia  
HA e Grupo C - 7h

EDISE - 12h30  - ATO NACIONAL 
CONTRA A VENDA DAS REFINA-
RIAS E EM DEFESA DA VIDA

TABG - Turma C - 15h

17h30 - ARRAIAL  O PETRÓLEO 
TEM QUE SER NOSSO

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 
esforços das federações em negociar o Acordo Coletivo 
de Trabalho, a atual gestão da Petrobrás insiste em reti-
rar dezenas dos nossos direitos, não nos deixando outra 
opção senão a construção de uma necessária greve na-
cional petroleira. 

Neste rumo, convidamos todos que querem defen-
der a Petrobrás a participar do nosso Seminário Regio-
nal de Greve, no dia 17/08, das 10 às 17h, no auditório 
do Sindipetro-RJ (Av Passos, 34). 

Inscrições pelo e-mail contato@sindipetro.org.br, 
informando nome, unidade e telefone de contato.

- Todo petroleiro pode votar em qualquer assembleia.
- PLATAFORMAS - As assembleias serão feitas a bordo e, oportunamente, 
nos embarques e desembarques.

Ratificação da Representação Sindical

Brayer Grudka Lira 
Pela direção Colegiada do Sindipetro-RJ Rio de Janeiro,13/08/2019.

EDITAL     
DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES  DAS EMPRESAS 
PRÓPRIAS E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO 
TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, 
DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE 
BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
SINDIPETRO-RJ

Convoca os trabalhadores da MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO 
BRASIL LTDA., para assembléia deliberativa nos dias 21, 22 e 23 de 
agosto de 2019, de quarta a sexta-feira, com sessões a serem 
realizadas das 6h às 17h, a cada embarque/desembarque, em 
frente ao saguão do Aeroporto de Jacarepaguá, Av. Airton Senna, 
2541, Jacarepaguá,  Rio de Janeiro, RJ

PAUTA
Ratificação da Representação Sindical

Brayer Grudka Lira 
Pela direção Colegiada do Sindipetro-RJ Rio de Janeiro,13/08/2019.

EDITAL     
DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES  DAS EMPRESAS 
PRÓPRIAS E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO 
TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, 
DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE 
BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS 
ALTERNATIVOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
SINDIPETRO-RJ

Convoca os trabalhadores da SBM OFFSHORE DO BRASIL LTDA., 
para assembléia deliberativa nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 
2019, de quarta a sexta-feira, com sessões a serem realizadas das 
6h às 17h, a cada embarque/desembarque, em frente ao saguão do 
Aeroporto de Jacarepaguá, Av. Airton Senna, 2541, Jacarepaguá,  
Rio de Janeiro, RJ

PAUTA

Rejeição da 3ª contraproposta e indicativo de GREVE!

2 Seg - 19/08
TEBIG - Grupo A e E - 7h

CENPES - 15h - CIPD e PCV2

EDISE  - 12h30 

VENTURA - 12H30

17h - Assembleia de Presta-
ção de Contas do Sindipetro-
-RJ - Auditório - Av. Passos, 34

Qua - 21/08

TBG - 12h
 
APOSENTADOS (Angra) -  14h

Ter - 20/08

CENPES - 7h - CIPD e PCV2

APOSENTADOS - 14h - ABI  - 
Rua Araújo Porto Alegre, 71 - Centro

EDIHB - 12h30 (Devido a atividades no 
Sintel teremos que realizar a assem-
bleia na entrada da Canabarro.

7.500

http://contato@sindipetro.org.br

