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PROPOSTA ACT PETROBRÁS INDICATIVO DE GREVE
REJEIÇÃO ACEITAÇÃO ABSTENÇÃO À FAVOR CONTRA ABSTENÇÃO
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As assembleias da categoria petroleira para delibe-
rar sobre a proposta de ACT da Petrobrás, mostraram o 
quanto os petroleiros se mostram dispostos a defender 
seus direitos históricos e a Petrobrás. Somente nas ba-
ses da FNP foram mais de 8.143 pessoas que votaram 
pela rejeição da proposta da direção da empresa, ape-
sar de toda situação de assédio imposta para que os ge-
rentes “gentilmente” solicitassem o comparecimento e 
votos na proposta patronal, isso sem contabilizar os 13 
sindicatos filiados à FUP que, também, por ampla maio-
ria, rejeitaram a proposta. 

INDICATIVO DE GREVE TAMBÉM FOI VITORIOSO
Onde tradicionalmente se encabeça as greves, as bases 
operacionais, a greve foi amplamente aprovada. Em al-
gumas unidades, por unanimidade. É importante res-
saltar esta análise.

Já nos prédios administrativos, os votos contrá-
rios à greve foram minoritários, se comparados com 
a soma dos a favor + abstenção. Esta leitura também 
é importante, considerando que grande parte dos/

RESULTADOS MOSTRAM UMA CATEGORIA CIENTE DE SUA FORÇA

as colegas presentes nunca participaram de uma 
greve e em muitos casos sequer de uma assembleia. 
Com todas esta desproporcionalidade entre pe-
sos, caracterísiticas e tradições de cada base e 
ainda que por pequena margem, mesmo em nú-
meros absolutos, a greve foi aprovada e nos-
so sindicato acompanhará o calendário nacional. 

UNIÃO PARA RESISTIR - A unidade da categoria 
através das federações FNP e FUP fez a direção da em-
presa recuar. Toda essa mobilização levou a Petrobrás a 
recorrer para a mediação do TST.

É bom celebrar vitórias em batalhas, mas precisa-
mos avançar para ganhar a guerra.  O resultado das as-
sembleias foi fundamental para fortalecer a luta. Mas 
não podemos achar que o objetivo deste governo e da 
direção da empresa é de melhorar a proposta ou fechar 
um bom acordo. Eles querem privatizar, demitir e reti-
rar direitos, mas vamos continuar a dizer e reafirmar: 
Não estamos à venda! O 

seminário mostrou a unidade das federações, 
sem deixar de discutir pontos polêmicos para a 
construção dos próximos passos. É importante 

dizer, que esta unidade para lutar tem como motivador, 
a defesa do patrimônio brasileiro, contra o desmonte da 
maior empresa do país, contra as privatizações das esta-
tais, como os Correios, Casa da Moeda, entre outras. 

Na parte da manhã o encontro discutiu conjuntura e 
estratégia do movimento petroleiro. Já na tarde, aspec-
tos que envolvem legislação, comunicação e táticas de 
enfrentamento foram pautados. O debate se deu em tor-
no do momento de greve; sobre a estratégia de luta, que 
não deve ficar restrita somente ao ACT; como enfrentar 
o corte de direitos diante de uma eventual proposta da 
Petrobrás.

Durante as últimas assembleias, a empresa abusou na 
prática de assédio, com ameaças de retirada de funções 
gratificadas e cargos de confiança – supervisores, coor-

FEDERAÇÕES DEBATEM OS RUMOS DE UNIDADE PARA LUTAR
No último sábado (31), a FNP e a FUP realizaram, no Centro do Rio de Janeiro, o 

Seminário Nacional de Greve, em um momento importante da luta pelo Acordo Coletivo 
de Trabalho 2019.  O seminário, que contou com a presença de cerca de 70 dirigentes, foi 
um passo para a unidade que vem sendo construída para impedir a privatização a Petro-

brás e na defesa dos direitos históricos da categoria petroleira.

denadores e gerentes foram forçados a comparecer em 
assembleias para votarem a favor da proposta da direção 
da Petrobrás e solicitaram que os seus subordinados fizes-
sem o mesmo.

Entre as intervenções foi ressaltada a necessidade de 
construção da Greve Geral para deter a reforma da Previ-
dência e outros retrocessos apontados pelo governo Bol-
sonaro, sendo que este debate tem que alcançar o conjun-
to da classe trabalhadora. Nesse sentido é fundamental o 
papel das centrais sindicais.

Também foram incorporados ao calendário de mobi-
lizações a participação em eventos como o do Fórum Em 
Defesa das Empresas Estatais, a luta em defesa da liberta-
ção do petroleiro argentino Daniel Ruiz, a integração aos 
movimentos sociais e populares com a participação em 
plenárias.  

No próximo dia 12 de setembro haverá mais uma reu-
nião entre FNP e FUP.

 D
e 

p
é:

 R
on

al
do

, L
eo

n
ar

do
, P

au
lo

 H
en

ri
qu

e,
 N

as
ci

m
en

to
, R

ob
er

to
 S

an
to

s,
 A

n
d

ré
, V

ic
to

r 
e 

Ju
n

io
r.

 A
ga

ch
ad

os
: W

il
li

am
, B

ry
an

, T
ia

go
 M

ac
ed

o,
    

    
  

D
em

il
so

n
 e

 Ig
or

. T
am

b
ém

 p
ar

ti
ci

p
ar

am
 d

a 
ca

m
p

an
h

a 
os

 jo
ga

do
re

s:
 A

n
de

rs
on

, E
w

er
to

n
, F

el
ip

e,
 M

ár
ci

o,
 M

au
ro

, R
od

ol
fo

, R
en

at
o,

 V
in

íc
iu

s.

ASSEMBLEIAS

ASSEMBLEIAS BASES:

CENPES/CIPD (ADM E GRUPOS) 304 69 4 208 21 30
TABG (ADM. E GRUPOS) 89 6 2 48 11 36
TRANSPETRO-SEDE 18 12 0
FRONAPE/ARM-RIO/EST. INHAUMA/PORTO RIO 36 9 2 28 9 10
UTE-BLS/BF 51 7 1 38 13 7
COMPERJ 119 28 3
PLATAFORMAS (P74 / P75 / P76 / P77) 334 7 15 287 7 50
TEBIG (ADM. E GRUPOS) 62 0 0 38 0 11
TEVOL 9 0 1 8 0 2
TEJAP 6 0 0 6 0 0
EDISE (ADM. E TURNOS) 1126 1182 55 786 1074 503
EDIVEN 591 420 21 367 442 223
EDISEN 1770 1207 73 1044 1367 638
EDIHB 472 256 8 317 308 111
EDICIN 437 191 16 281 221 142
TRANSPETRO-SEDE 18 12 0
APOSENTADOS - RJ 131 0 1
APOSENTADOS - ANGRA DOS REIS 24 1 1
TBG 48 21 0 41 9 19
TOTAL 5627 3416 203 3497 3482 1782

Assembleias multitudinárias dão o troco no assédio 
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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

N
esta segunda-feira (2), pela manhã, os sindi-
catos petroleiros peticionaram no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) a intenção em 

participar do processo de mediação a ser feito pelo tri-
bunal, com o aceite já confirmado da Petrobrás.

A prorrogação do Acordo é uma vitória da unidade 
da categoria, que acumulou forças na última rodada de 
assembleias e passou a ter a greve como uma possibi-
lidade real, o que fez a empresa recuar e buscar a me-
diação para tentar barrar a greve. A posição firme dos 
petroleiros e petroleiras contra a tentativa de retirada 
de direitos ficou evidente em todo o país, diante do re-
sultado das assembleias que rejeitaram unitariamente 
qualquer manobra da Petrobrás para concluir um Acor-
do rebaixado.

Na última quinta (28/08), a empresa distribuiu um 
informe distorcendo a proposta do TST em que dizia que 
o tribunal condicionava a prorrogação do ACT a não 
realização da greve. O juiz mediador, assistente do vice-
-presidente do TST (que conduzirá a mediação, caso se 
confirme), a partir da reunião unilateral com os sindica-
tos, propôs a prorrogação do acordo e volta da mesa de 
negociação.

Já a Petrobrás, a princípio, solicitou a mediação junto 
ao TST, mas não aceitou prorrogar o acordo integralmen-
te, ou seja, não aceitou a mediação que ela solicitou, debo-
chou do Tribunal. Diante da situação, o ministro Renato 
de Lacerda Paiva oficializou a proposta de mediação.

“Que os requeridos prossigam no presente procedi-
mento de mediação, se comprometendo com o compare-
cimento às reuniões unilaterais e bilaterais designadas” 
– diz o trecho da ata emitida pelo TST.

Em nenhum momento, houve “proibição” dos sindi-
catos de fazer greve, como foi publicado pelo informe 
da direção da Petrobrás.  Não caberia às representações 
aceitar esta condição e ficar na mão da empresa em situ-
ação de clara procrastinação, e potencializar outras mal-
dades e privatizações que estão rolando soltas.

É bom lembrar que o Sindicato, na reunião de pré-
-mediação da semana passada, apresentou alguns itens 
importantes para ter condições mínimas para se reali-
zar uma negociação de fato: não praticar através de seus 
gerentes, supervisores, coordenadores, ou, ainda, permi-
tir, em futuras assembleias, qualquer tipo de assédio ou 
constrangimento aos empregados; a fixação de um curto 
prazo, alguns dias, para a conclusão deste processo – caso 
contrário, fica clara a intenção unicamente de posterga-
ção; não subentender a mediação como mútuo consen-
timento para dissídio; prorrogação de todas as cláusulas 
do acordo vigente; nenhuma venda de ativos; nenhuma 
demissão; suspensão do PED; nenhuma punição e rever-
são das que houve; nenhuma transferência unilateral; 
não abrir possibilidade de Acordo Individual e abrir mão 
de processos anteriores (multa da greve de 2017).

Por outro lado, é fato que a maioria dos sindicatos vo-
tou greve só, se, ou, quando a empresa cortar direitos (o 
indicativo do Sindipetro-RJ que apontava um calendário 
mais imediato para a greve também foi aprovado aqui, 
leia mais na matéria que divulgará o resultado das as-
sembleias). De qualquer forma, o cumprimento da reso-
lução das assembleias por estes sindicatos (e não poderia 
ser diferente) confere estabilidade suficiente à mediação. 
O ministro, Renato de Lacerda Paiva, Vice-presidente do 
TST entendeu isso e propôs os termos da mediação.

A intenção é que a mediação seja concluída até o dia 
27 de setembro. Deverão ser incluídas na mediação as 
subsidiárias da controladora Petrobrás, assim como a 
Araucária Nitrogenados S. A.                                                                       

Veja o calendário da mediação proposto pelo Tribunal:                

04/09 Reunião TST e Petrobrás

05/09 Reunião TST, Federações e Sindicatos

10/09 Reunião conjunta

ACT: SINDICATOS E PETROBRÁS ACEITAM MEDIAÇÃO DO TST
Com isso, o atual ACT está prorrogado por 30 dias

A Central Sindical e Popular – CONLUTAS realizará seu Con-
gresso de 03 a 06/10, em um momento de particular importância 
da luta das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, que vêm 
sendo duramente atacados pelo governo ultraconservador e de 
ultra direita de Jair Bolsonaro (PSL).

Eleição de delegados (Assembleias até dia 11/09) - No Sindi-
petro-RJ, temos uma direção combativa que em parte reivin-
dica a CSP-Conlutas e participará dessa iniciativa promovendo 
a eleição de delegados conforme já foi realizado em congressos 
anteriores, bem como estabeleceu essa direção e o Congresso Pe-
troleiro, visando estreitar laços e fazer a experiência com enti-
dades que se vinculam à reorganização do movimento sindical 
no país e, com essa entidade, propriamente, por promover a uni-
dade e independência de classe para lutar se contrapondo e se 
construindo como uma alternativa às centrais majoritárias que 
viraram correia de transmissão dos governos ou até diretamente 
dos patrões. Ressaltamos que também temos setores do conjun-
to desta direção que defendem que o sindicato deva permanecer 
sem filiação a qualquer central, podendo participar das diver-
sas lutas e construindo uma rede de movimentos tendo como 
horizonte o fortalecimento do conjunto do povo trabalhador. 
Divulgaremos nas mídias do Sindicato a chapa e o calendário de 
assembleias que se encerra em 11/09 para garantir nossa delega-
ção no Congresso. Veja na íntegra https://sindipetro.org.br/vem-ai-
-o-4o-congresso-da-csp-conlutas/

A votação já se iniciou e vai até às 17h do dia 16 de setembro. 
Veja como votar em http://bit.ly/2lr1ec1. Você também pode se-
guir o passo a passo na página da Petros.

Como se sabe, existem muitas diferenças entre os sindica-
tos e federações e um dos pontos determinantes para isso foi 
a questão da Repactuação. Por termos inúmeras críticas aos 
gestores e conselheiros ligados à FUP e à direção da empresa 
nos anos anteriores, por termos lutado tanto pela cobrança das 
dívidas, contra a repactuação, a separação de massas etc, é que 
temos apresentado candidaturas distintas nas eleições.

Este ano, um acordo eleitoral a partir do Grupo de Trabalho 
que construiu a Proposta Alternativa na questão do Equacio-
namento (“PED assassino”), levou a que três candidaturas sejam 
apoiadas por FNP e FUP. Para o Conselho Fiscal é eleita apenas 
uma chapa. Para o Deliberativo, elegem-se duas, mas cada pes-
soa só vota em uma. Ou seja, nosso objetivo é eleger três chapas 
- 54, 42 e também a 52. 

Como cada um tem direito a um voto individual, votamos 
chapa 54 de Fernando Siqueira, pela maior concordância no 
tangente ao balanço, às propostas e à atuação do conselheiro ao 
longo dos últimos anos, além da chapa 42, principalmente pelos 
mesmos critérios que podemos qualificar a atuação de Agnel-
son Camillo.

A FNP, FUP e FENASPE produziram um material informa-
tivo sobre as eleições 2019 da Petros. Entenda para que serve o 
conselho deliberativo e o fiscal; conheça as propostas dos candi-
datos da chapa Unidade em Defesa da Petros em 

http://bit.ly/eleiçãopetros

COMEÇA A ELEIÇÃO PARA OS 
CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

O time CHÃO DE FÁBRICA, 
formado por jogadores do 
TABG, foi o grande vence-

dor da II Copa Sindipetro-RJ 2019 de 
Futebol Society. A final foi disputada 
no último domingo, 01/09, no Clube 
dos Empregados da Petrobrás (CEPE- 
Fundão). Com gols de André e Tiago 
Macedo, o Chão de Fábrica derrotou 
o Reduquiense FC (REDUC) por 2 x 0.

O Chão de Fábrica, que já tinha 
conquistado o torneio início, supe-
rou a equipe da REDUC que estava 
com 100% de aproveitamento na 
competição e que era a detentora do 
título da Copa Sindipetro-RJ, tendo 
conquistado o caneco em 2017, em 
sua primeira edição. A equipe Fora 
o Baile ficou em 3° lugar no torneio.

CHÃO DE FÁBRICA VENCE A II COPA SINDIPETRO-RJ DE FUTEBOL SOCIETY

Samuel, da equipe Reduquiense FC, 
foi o goleiro menos vazado da 

competição, com 8 gols sofridos. 

O atleta Phillippe Peçanha, (à esquerda) 
da equipe CNCL,  foi o artilheiro 

da competição, com 8 gols. 

De pé: Igor, Victor, Anderson, Paulo Henrique, Nascimento e Demilson; 
Agachados: André, Bryan, Junior, Tiago Macedo, Roberto Santos e Leonardo

O atleta Wellington, do Reduquiense FC, 
recebendo a  medalha e sendo ovacionado 

por seus amigos e familiares presentes.

Sábado (7/09) às 9h
Av. Presidente Vargas

esquina com Rua Uruguaiana.
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