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NO BRASIL INTEIRO, CATEGORIA ENTERRA 
OFENSIVA DA DIREÇÃO DA PETROBRÁS 

ASSEMBLEIAS CONTINUAM

No EDISE, o gerente executivo do GP, Cláudio 
Costa, tentou votar na assembleia da unidade. Pe-
rante a resolução da diretoria do Sindicato de que os 
não concursados (que não sofrerão as consequências 
do ACT) não votariam, o executivo optou por intimi-
dar os dirigentes sindicais. Foi barrado onde não foi 
chamado, e tentou atacar este Sindipetro através de 
expedientes extrajudiciais. Está claro que esse com-
portamento pode ser explicado pelos resultados das 
assembleias. 

As assembleias de vários estados e na base do Sindipetro-RJ têm mos-
trado que a insatisfação da categoria é patente, mesmo diante de todo 
o assédio imposto pela direção da empresa. Em peso, as bases opera-

cionais, terminais, plataformas e refinarias estão rejeitando a proposta da 
Petrobrás e apontando a necessidade de deflagração da greve. Os prédios 
administrativos, com seu grande número de gerentes e cargos de confiança, 
através de assembleias gigantes como do EDISEN, que contou com mais de 3 
mil votantes, também rejeitaram a proposta.

O RH (agora, com o nome de GP, comandado pelo tal Gerente Executivo “do 
Mercado” e por uma “assessora” contratada especialmente para destilar suas 
maldades na proposta do ACT), tomou uma invertida nestas assembleias, mas 
insiste nos métodos de intimidação, opressão e terrorismo. Com objetivos cla-
ros de impor à privatização, divisão da categoria e destruição dos sindicatos.

Para garantir o mínimo de normalidade democrática das assembleias, 
o Sindipetro-RJ adotou o processo de votação por cédulas. Ainda assim, foi 
grande o assédio por parte de gerentes e seus assessores e secretários “crachás 
verdes genéricos”, que entraram na empresa sem concurso, por indicação do 
atual governo. 
O INIMIGO TEM UMA AGENDA CLARA, ACELERADA E OFENSIVA

Tudo isso acontece num contexto em que o governo Bolsonaro anuncia 
através de seu neoliberal-mor, Paulo Guedes, a privatização de 17 empresas 
estatais como Correios, Eletrobrás e Casa da Moeda, entre outras. Guedes ain-
da avisa que pretende privatizar a Petrobrás até o fim do governo Bolsonaro. 
Não bastasse isso, o país vive dias de sombria escuridão por causa da nos-
sa Amazônia em chamas, cujas cinzas transformaram o dia em noite, como 
aconteceu em São Paulo no último dia 19 de agosto.

A REAÇÃO É AGORA! 
O momento é de unir forças de todas as categorias afetadas por esse cata-

clisma econômico imposto pela agenda neoliberal para enfrentar em conjun-
to as privatizações, reforma da Previdência, reforma Trabalhista, opressões e 
a destruição da natureza, assim como exigir um basta na política de assassi-
natos de pobres, negros, mulheres e LGBTs. 

A unidade de ação entre as Federações, que fortalece a categoria, deve 
cumprir este objetivo, não temos tempo a perder! FNP e FUP devem convocar 
a greve o quanto antes, se antecipar à próxima investida da empresa.

Rejeitar a proposta e derrotar o assédio!

EDIFÍCIO SENADO

Vamos à greve contra a privatização e em defesa de nossos direitos históricos!

Estamos em meio a uma batalha contra o assédio e a contra-informação de 
Castello e Bolsonaro. Não é tradição do Sindicato divulgar parciais, mas frente 
a estes ataques privilegiamos exibir as principais votações que expressaram as 
tendências de reação ao assédio. 

Seguem as assembleias que foram reprogramadas de acordo com as tabelas de 
turno e embarque. Divulgaremos todos os resultados, inclusive das bases operacio-
nais e os próximos passos nas mídias do Sindicato ao final deste ciclo. 

TABG

Fonte: http://terciotti.com.br/news/petrobras-muda-tambem-comando-de-rh/

Veja nas páginas 2 e 3 a resposta da entidade aos documentos enviados pela empresa.

Confira a avaliação da direção do Sindicato sobre as assembleias que estão sendo 
realizadas. (http://bit.ly/AvaliaçãoAssembleias).

COMPERJ

CRACHÁ “VERDE VERGONHA” 

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
http://terciotti.com.br/news/petrobras-muda-tambem-comando-de-rh/
(http://bit.ly/AvaliaçãoAssembleias).


No particular, deve ser destacado que a presença “maciça” de emprega-
dos decorreu, em parte, do processo atípico e de interesse conjuntural de 
incentivo de participação nas assembleias, inclusive com ostensivo cons-
trangimento da força de trabalho, exercido por chefias locais, com vistas 
não só ao comparecimento, mas, ainda, à votação dos empregados a favor 
da aprovação da proposta patronal de acordo coletivo de trabalho, regis-
tre-se, significativamente reduzida, em relação ao acordo que expira no 
dia 31/08/2019.

Tanto é assim que, por exemplo, na votação ocorrida na calçada em 
frente ao Edifício Senado - EDISEN, um alto gestor da Companhia, que 
até recentemente ocupou o topo da hierarquia na área de recursos hu-
manos da Petrobrás, se postou entre duas cabines de votação, literal-
mente atrás daqueles que exerciam o direito ao voto, havendo compro-
vação fotográfica do fato ora noticiado. 

(...)
No caso do Sr. Cláudio Costa, cabe ressaltar que, na posição de Gerente 

Executivo de Recursos Humanos, o mesmo desempenha papel de destaque 
na elaboração das propostas de ACT apresentadas por parte da companhia. 
Portanto, constitui flagrante conflito de interesses este indivíduo querer in-
terferir em favor da aceitação num espaço legítimo de representação da outra 
parte negocial através de voto em assembleia. 

Aliás, foi sob a justificativa de “conflito de interesses”, que esta mesma com-
panhia, arbitrariamente, transferiu dirigente sindical lotada na Gerência de 
Recursos Humanos da Petrobras, local onde trabalhava há anos, desde sua ad-
missão, bem como, destituiu sumária e arbitrariamente, duas dirigentes sindicais 
que ocupavam a função de especialista (consultoras técnicas), fato sobre o qual, 
também, há prova material em poder do sindicato de classe e nos autos de ação 
judicial que tramita perante a Justiça do Trabalho. 

(...)
Em outro trecho, a Companhia, em tom de ameaça, destaca que “serve a pre-

sente Notificação para registrar o fato e, sobretudo, para fins de resguardar di-
reitos e prevenir responsabilidades nos campos administrativo, cível e criminal, 
solicitar que V.S. se abstenha de divulgar e veicular, por que meio for, imagens 
de pessoas de forma não autorizada, e excluir aquelas que tiverem sido vei-
culadas, sob pena de eventuais medidas administrativas e judiciais cabíveis a 
serem oportunamente adotadas pela Companhia e seus empregados”. 

Esclarece o sindicato, por oportuno: a) as imagens colhidas pela imprensa 
sindical se referem a evento relativo à atividade do próprio sindicato, con-
vocada na forma do estatuto da própria entidade, ocorrido em logradouro 
público; b) o direito de imagem de pessoas físicas é personalíssimo, não de-
tendo a empresa legitimidade para questionar eventual ausência de auto-
rização de particulares; c) não houve a captação indevida de imagens no 
interior de estabelecimento da Petrobrás; d) eventuais imagens retratam 
acontecimentos ocorridos nas assembleias sindicais e a Constituição Fede-
ral assegura o direito e a liberdade de informação jornalística, nos termos 
do seu artigo 220. 

Aliás, altos dirigentes da Companhia, inclusive o Sr. Cláudio Costa, que 
segundo o documento, seria o Gerente Executivo da Gestão de Pessoas da 
Companhia, área que tem por atribuição a matéria Recursos Humanos no âmbito da Petrobras, 
igualmente filmaram, de seus aparelhos de smartphone, sem autorização, dirigentes sindicais e 
trabalhadores que esperavam para o exercício de seu direito a voto, durante as seções de assem-
bleia para votação da proposta de acordo coletivo de trabalho apresentada pela Companhia. 

FORA CLÁUDIO COSTA!
Sindipetro RJ publica resposta à notificação 
extrajudicial enviada pela direção da 
empresa, em tentativa de intimidar o 
sindicato e seus dirigentes

#intimidanão
Em mais dois atos persecutórios à dire-
ção do sindicato, a hierarquia privatis-

ta da Petrobrás ameaçou quatro diri-
gentes sindicais  (Eduardo Henrique, 

Natalia Russo, Igor Mendes e Gustavo 
Marun), via notificação extrajudicial, 

no dia 19/08 e ainda Vinícius Camargo 
via carta enviada no dia 16/08. 

Com eles, sobe para 10 o número de 
dirigentes sindicais perseguidos pela 
atual hierarquia, seja da forma mais 

velada, como a que atualmente ocorre 
com o diretor Antony Devalle, que se 
encontra atualmente sem vaga tendo 
plena e reconhecida competência in-

clusive pela cia, seja de forma explícita 
como ocorre com a retirada das con-

sultorias das diretoras Carla Marinho 
e Patrícia Laier, pelo simples fato de 

serem diretoras sindicais, ou a sequên-
cia de constrangimentos e “expulsão” 

da diretora Moara Zanetti do RH, 
pelo mesmo motivo. Para instrumen-
to da perseguição também é adotado 

pela companhia a política atualmente 
punitiva de SMS, com comissões de 

apuração questionáveis e que buscam, 
sobretudo, a responsabilização do 

trabalhador eximindo a hierarquia de 
qualquer responsabilidade, como no 

caso do diretor Nilson Miranda.
Vinícius Camargo foi citado por 

conversar com trabalhadores, 
convocando-os para a assembleia 

do EDISEN, onde está lotado, 
em pleno direito que tem, como 

diretor, de acessar os locais 
de trabalho. Tal atitude do 

RH é mais uma ilegalidade, 
mais uma coação, mais 

uma prática antissindical e 
de cerceamento das liberdades 

individuais. Mais que isso é des-
cumprimento de decisão judicial 

vigente conforme mostramos 
em nossa petição 

(http://bit.ly/peticaovinicius), 
mas a hierarquia, aparentemente, 

se acha acima da lei.
Já a notificação extrajudicial 

(http://bit.ly/NOTrecebida) é uma 
tentativa de coação e de intimi-

dação patrocinada pelo Gerente 
Executivo Cláudio Costa que teve a 

desfaçatez de ir afrontar a catego-
ria após patrocinar “alinhamentos 

gerenciais” para que a hierarquia 
pressionasse os trabalhadores e que 

ela própria votasse alinhada à em-
presa, fato que ficou patente na enque-
te feita em conjunto com a votação nas 

assembleias do EDISE, 
VENTURA e outras.

O Sindipetro não recuará um milímetro contra os que busquem constranger, 
atrapalhar, violentar, assediar as atividades sindicais, exclusivas dos trabalhadores.

Faremos ecoar o grito entalado na garganta dos petroleiros e petroleiras: FORA CLAUDIO COSTA!

Trechos de nossa resposta via notificação extrajudicial 
(íntegra em http://bit.ly/NOTenviadoapetrobras)

http://bit.ly/peticaovinicius
http://bit.ly/NOTrecebida
http://bit.ly/NOTenviadoapetrobras)
http://bit.ly/peticaovinicius
http://bit.ly/NOTenviadoapetrobras
http://bit.ly/NOTrecebida


1. Afirma a Companhia que, expirada a vigência do acordo coletivo de 
trabalho, a norma perde sua validade jurídica e que haveria dispositivo le-
gal que impediria a Companhia de manter as práticas atuais, sem que fosse 
celebrado um novo acordo coletivo.

A despeito da vedação constante do § 3º do art. 614 da CLT, não há impe-
dimento que as partes, conjuntamente, prorroguem as condições de traba-
lho, calhando citar o exemplo da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, que no curso da negociação perante o Tribunal Superior do Trabalho, 
conjuntamente com a representação sindical ecetista, prorrogou as cláusu-
las do instrumento coletivo anterior, sendo a prorrogação homologado pelo 
Judiciário Trabalhista.

Assim, havendo vontade das partes, nada obsta que sejam prorrogadas 
as condições anteriores, podendo as assertivas da empresa, no particular, ser 
considerados um sofisma, formulado pela atual gestão da Companhia, com 
o objetivo de induzir a categoria à aceitação da sua proposta rebaixada de 
acordo coletivo de trabalho. 

2.  Afirma a Companhia que será assegurada a permanência pós-em-
prego, do ex-empregado aposentado que tenha contribuído por pelo menos 
10 anos para o convênio.

Para o empregado que até 25/01/2022 não tiver completado a carência 
de 10 anos, o valor da mensalidade do “grande risco” e o percentual de copar-
ticipação pós-aposentadoria será majorado, com o custeio integral da parti-
cipação do grande risco, tendo a empresa invocado a Resolução Normativa 
279, da ANS. O documento explicita que a atual correlação 70X30 será alte-
rada, tendo por fundamento a Resolução 23 da CGPAR.

Atente-se para o fato de recente decisão liminar, concedida em ação civil 
pública movida pela FNP, que suspendeu a aplicação da resolução.

Alerte-se que o indexador - Variação do Custo Médico Hospitalar - 
VCMH, é muito superior a qualquer indexador utilizado para reajuste sa-
larial.

3. Quanto ao reajuste salarial (70% do INPC), busca a empresa justifica-lo 
por ser a Companhia uma sociedade de economia mista e, portanto, alinha-
da às diretrizes dos órgãos governamentais de controle. 

Omite, contudo, o fato relevante de não ser uma empresa estatal de-
pendente, tal como definido pelo inciso III do art. 2º da Lei Complementar 
101/2000, devendo, portanto, ser relativizada a premissa utilizada pela Com-
panhia, especialmente considerando seus crescentes lucros e resultados.

5. Quanto à gratificação de férias, pretende a Companhia alterar o regra-
mento histórico da categoria, que sempre recebeu a gratificação na base de 
100% do valor das férias.

O valor nominal das férias e da gratificação acrescida do abono, apa-
rentemente, não muda. Entretanto, é flagrante o prejuízo decorrente do 
não recolhimento de contribuições para o FGTS, INSS e PETROS. Nesse 
ponto específico, parece que a Companhia subestima a capacidade de ra-
ciocínio de sua força de trabalho e tangencia a má-fé negocial.

6. Quanto ao pagamento da PLR, fixa uma data limite para celebração 
de acordo específico, afirmando que a Comissão somente será instaurada 
após a celebração do ACT, em clara tentativa de pressionar a categoria. 

Deve ser destacado que na cláusula 31ª, relativa à AMS, por exemplo, 
todos os incisos repetem o ACT 2017-2019, com exceção de “Parcelas rela-
tivas à Remuneração Variável”, que substituiu a expressão “Participação 
nos Lucros e Resultados”, constante do inciso IX do § 11º da cláusula 31 
do ACT 2017-2019. Lembramos dos pagamentos decorrentes do PRVE e a 
exclusão da PLR pode ser um forte indício do fim da parcela.

9 - Em relação aos empregados embarcados que necessitem realizar 
treinamentos ou outras atividades em terra, afirma que haverá alteração, 
no tocante à concessão de passagens, hospedagens e diárias, que passará 
a considerar o local de lotação e não o domicílio.

Se o regime de trabalho regular - assim considerado o período em-
barcado - for de turno ou sobreaviso e se a realização dos cursos se der 
no período previamente determinado como de embarque, na escala de 
trabalho, entendemos que o fornecimento de transporte e hospedagem é 
obrigatório, pela aplicação analógica da Lei 5.811/72.

A redação da proposta apresentada repete a redação do ACT anterior. 
Contudo, a Companhia apresenta indicativo de alteração na forma de 
aplicação da norma, o que encontra óbice no art. 461 da CLT e na Súmula 
51 do TST, servindo de paradigma as decisões da Justiça do Trabalho, em 
ações coletivas propostas pelo Sindipetro-RJ, que consideraram ilícitas as 
alterações na forma de cálculo do pagamento dos feriados de turno expli-
citados em normas coletivas firmadas pela Petrobrás e Transpetro.

10. Por fim, quanto ao pagamento de horas extras, inclui o “Banco de 
Horas”, sendo estas preferencialmente, compensadas e lançadas até o li-
mite de 112 horas para o regime administrativo e de 168 horas para os re-
gimes especiais. Aquilo que o documento rotula com “ajustes”, na verdade, 
traduzem aviltamento dos percentuais relativos às horas extras. Não por 
acaso, o documento não comenta o ataque à HETT.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RECENTE DOCUMENTO 
PUBLICADO NO PORTAL PETROBRÁS SOBRE A 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
INFORME JURÍDICO DO SINDIPETRO RJ (VERSÃO EDITADA)
Leia na íntegra em: http://bit.ly/ACT31deAgosto

http://bit.ly/ACT31deAgosto
 http://bit.ly/ACT31deAgosto
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Na última sexta-feira (16), na assembeia do TEBIG, em Angra dos Reis/RJ, 
que aprovou a rejeição da proposta de ACT da Petrobrás, foi realizado um 
ato contra as Punições e as Privatizações, e também foram lembrados os 35 
anos do acidente de Enchova-1, na Bacia de Campos, quando morreram 37 
petroleiros morreram e 19 ficaram feridos. 

DESAGRAVO DIRIGENTE SINDICAL
Ainda no ato foi realizado um desagravo ao petroleiro Nilson Miranda 

que recentemente foi punido pela Transpetro em razão de um acidente ocor-
rido por um trabalhador terceirizado. Nilson, que é diretor do Sindipetro-RJ, 
acabou assumindo um ônus que deveria ser de responsabilidade da cadeia 
gerencial.

ASSEMBLEIA CENPES

ASSEMBLEIA VENTURAAEROPORTO CABO FRIO

TEBIG APROVA REJEIÇÃO EM ATO CONTRA PUNIÇÕES E PRIVATIZAÇÕES 
E LEMBRA TRAGÉDIA DE ENCHOVA-1 

NENHUM
DIREI TO

A MENOS!


