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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

ESCLARECIMENTO SOBRE A MEDIAÇÃO NO
TST E A NOSSA CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

A primeira coisa a ser ressal-
tada é que esta proposta é 
do TST, e não da Petrobrás. 

Adicionalmente, ela traz pou-
quíssimas diferenças em relação 
à proposta de ACT amplamente 
rejeitada nas assembleias, confor-
me quadro informativo publicado 
no Boletim 137, em 3 de setembro 
último. Não há o que ser colocado 
em votação pela categoria neste 
momento, uma vez que a Petro-
brás não apresentou uma nova 
minuta de proposta. Inclusive 
nesta sexta (27), a FNP protocolou 
junto ao TST um pedido para que a 
mediação solicite à Petrobrás uma 
posição sobre isso.

Apesar das informações dis-
torcidas divulgadas pela imprensa 
e fortalecidas pela direção da com-
panhia, os sindicatos não igno-
raram o TST. A posição da FNP e 
FUP é exigir que seja apresentada 
uma proposta oficial da Petrobrás. 
Já ocorreram vários casos em que 
a Petrobrás apresentou uma minu-
ta que não correspondia, inclusive, 
à proposta que ela mesma havia 
apresentado. Então é importante 

termos uma minuta oficial, que 
se possa submeter às assembleias. 
É importante lembrar que a luta 
não é só em relação ao ACT. Hoje, 
a Petrobrás passa pelo momento 
mais crítico de toda a sua histó-
ria. O governo está implementan-
do um processo de privatização 
acelerado, já são oito refinarias 
colocadas à venda; a desmobiliza-
ção no Nordeste, indica processos 
demissionais em massa batendo à 
porta de trabalhadores, tanto pró-
prios, quanto terceirizados. Então, 
a luta é também em defesa do em-
prego e em defesa de uma Petro-
brás 100% estatal.

Por isso tudo, caso a Petrobrás 
não assuma a proposta da me-
diação, ignora o TST e rompe as 
negociações. Se aceita, mais uma 
vez se desmoraliza. Teríamos uma 
nova “última proposta”. Já para a 
categoria petroleira, resta ir para 
cima, rejeitando em assembleia a 
proposta que significa assédio, re-
tirada dos direitos, redução sala-
rial, demissões e a destruição  da 
Petrobrás. Vamos organizar e ini-
ciar a GREVE.

Analisamos nos últimos dias a proposta do TST e elaboramos nossa estratégia em 
relação ao que está posto nas negociações mediadas pelo Tribunal Superior do Trabalho.  

DE OLHO 
NO CALENDÁRIO 

DE LUTA

No dia 2 de outubro está progra-
mada uma nova reunião da FNP, re-
forçando o chamado à continuidade 
da mesa unitária das federações, mas 
já está sendo apontada a necessidade 
e inevitabilidade da Greve Nacional 
da categoria petroleira, chamando-a 
para a primeira quinzena de outubro.

Vale lembrar que no dia 3 de 
outubro é o 66º aniversário da Pe-
trobrás e está sendo organizado um 
grande ato no Rio de Janeiro, “Luto 
pelo Brasil” que terá concentração 
inicial na sede da Eletrobrás na Can-
delária – Centro do Rio e que vai se 
encaminhar até o EDISE. 

Será um grande ato que contará 
com a participação de muitas entida-
des representativas, estudantes, pro-
fessores, sendo uma luta global em 
defesa do patrimônio do Brasil, em 
defesa das estatais, em um momento 
simbólico para defender a Petrobrás, 
mostrando sua importância para o 
país no tocante à Educação, Saúde e 
soberania do Brasil.

https://sindipetro.org.br/
https://sindipetro.org.br/contato/
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https://www.instagram.com/sindipetrorj/
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https://www.instagram.com/sindipetrorj/
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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


Nesta sexta-feira (27), a FNP 
protocolou junto ao Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) um pe-
dido para que a mediação, con-
duzida pelo Ministro Renato de 
Lacerda Paiva, Vice Presidente do 
TST, reverta a ordem para mani-
festação das partes, a fim de que 
a Petrobrás seja a primeira a in-
dicar se aceita ou não a proposta 
de Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) feita pelo TST.

“(...) entendemos que a proposta 
apresentada pela Vice Presidência 
do TST deveria primeiro ser ava-
liada pela empresa, e, apenas após 
eventual aceite por parte desta, 
ser submetida à apreciação da ca-
tegoria, especialmente diante do 
questionamento da mesma acerca 
da possibilidade de concordância 

O QUE PERDE O PETROLEIRO COM A PROPOSTA DO TST

ACT: FNP COBRA RESPOSTA DA PETROBRÁS SOBRE PROPOSTA DO TST 
parcial. Logo, faz-se necessário que 
a empresa indique se aceita ou não 
a proposta desta Vice Presidência, 
para que as entidades sindicais 
considerem movimentar toda a 
estrutura necessária para a reali-
zação das assembléias, e, também 
para assegurar o comparecimento 
da categoria nas mesmas (...) “ - re-
sume um trecho do documento.

Ainda, no documento, a FNP 
pede que no caso do aceite da Pe-
trobrás seja reproduzido o inteiro 
teor do ACT 2017/2019, com as al-
terações previstas na proposta do 
TST, a fim de que as entidades sin-
dicais não sejam surpreendidas no 
futuro após a análise da proposta 
nas assembleias. Veja a íntegra do 
documento protocolado http://bit.
ly/FNPTST

O Tribunal Superior do Trabalho manteve a maior parte dos ataques do texto anterior de 
Castello Branco/Bolsonaro. Saiba o que você petroleiro (a) perde, entre outras coisas:

- Reajuste sobre salários e benefícios de 2,29% (70% do INPC) contra um IPCA acumulado 
de 3,59%;
 
- Reajuste das tabelas AMS pelo VCMH em março de 2020;
 
- Criação de banco de horas de até 168 horas positivas  e  84 negativas;
 
- Fim das inscrições no Programa Jovem Universitário em setembro/2019;
 
- Redução do valor pago na hora extra turno feriado de 100% para 50%;
 
 - Diminuição do valor pago na passagem de turno de 100 % para 75%;
 
- Fim do auxílio Amazonas para novos empregados ou para quem não já o recebe hoje;
 
- Fim da garantia do adiantamento do 13º salário em fevereiro;
 
- Transformação da gratificação de férias em abono, sem reflexo em Petros, INSS e FGTS;
 
- Implantação do turno  de  12h  sem aval  dos  trabalhadores  por  decisão unilateral da 
empresa;

- Fim do fundo garantidor para contratos de  terceirização;

- Fim da Comissão de Anistia.

http://bit.ly/FNPTST
http://bit.ly/FNPTST


ACT: FNP COBRA RESPOSTA DA PETROBRÁS SOBRE PROPOSTA DO TST 

Alguns esclarecimentos 
necessários: 
 
( I ) 
O título “Sindicato ignora TST em 
negociação com Petrobras e con-
voca greve”, deturpa totalmente 
o que de fato aconteceu neste 
último mês durante o procedi-
mento de mediação em Brasília. 
Foi justamente o contrário desde o                               
primeiro momento. 

Vejamos:

- a empresa (e não os sindicatos) so-
licitou a mediação, mas na reunião 
prévia, quando o juiz se reuniu 
com as partes, em setembro, para 
discutir o procedimento a seguir, 
recusou-se a prorrogar o acordo, 
confrontando o Tribunal;
 
- instada pelo TST após o vexame 
inicial, voltou atrás e iniciou-se o 
processo;
 
- durante todo o tempo 
não houve qualquer reunião bila-
teral com a participação da empre-
sa, apenas unilaterais com o juiz 
mediador;
 
- a empresa negou-se a ceder em 
qualquer aspecto de sua “3ª propos-
ta”, ignorando o fato de que foi ela 
que pediu a mediação;
 
- divulgou dois vídeos de seus exe-
cutivos afirmando que não haveria 
outra proposta, ignorando o TST;
 
- após a proposta final, peticionou 
o TST perguntando se poderia 
“aceitar parcialmente” a proposta, 
novamente ignorando o despacho 
do TST;
 
- até o momento, não se pronun-
ciou pelo aceite da proposta do TST, 
ignorando milhares de trabalha-
dores;
 
- durante a mediação, ignorando o 
papel do TST e os protestos apre-
sentados pelos sindicatos, conti-
nuou com sua política de assédio e 

FOLHA DE SÃO PAULO PUBLICA MATÉRIA DISTORCIDA 
SOBRE CAMPANHA REIVINDICATÓRIA DOS PETROLEIROS

 Sindipetro-RJ já entrou em contato com a reportagem e aguarda nova publicação

terrorismo, punindo quem votou 
contra sua proposta, abrindo pro-
cesso contra aqueles que ousaram 
tentar impedir judicialmente a 
venda das refinarias, notificando 
extrajudicialmente quem se opôs 
à votação de não concursados nas 
assembleias e agora tenta demitir 
um diretor sindical - em pleno 
processo de mediação, ignorando 
solenemente o TST! 
 
A Petrobrás, portanto, tripudia 
sobre a mediação, ainda que a 
proposta do TST seja fundamental-
mente baseada na sua própria pro-
posta e o Tribunal tenha dado um 
prazo posterior ao dos sindicatos 
para se manifestar sobre a mesma. 
 
Por outro lado, a petição da FNP 
deixa clara a intenção dos sindica-
tos de responder à mediação, pe-
dindo, muito justificadamente, que 
a Petrobrás oficialize sua proposta 
através de uma minuta oficial 
com a íntegra do Acordo para que 
se proceda à avaliação da mesma 
pelas assembleias de base. 
 
Conforme a petição protocolada 
pela FNP nesta sexta-feira (27), a 
política dos 18 sindicatos, FNP e 
FUP, anunciada antecipadamente 
no vídeo ao qual se refere a matéria 
da Folha, é justamente pedir que 
a Petrobrás continue na mediação 
atendendo à solicitação já citada. 
 
 ( II ) 
Segundo a matéria da Folha, “A 
proposta do TST foi apresentada 
na semana passada, mantendo o 

percentual de reajuste oferecido pela 
empresa, mas garantindo aos traba-
lhadores direitos sociais que a empre-
sa pretendia cortar.”  
Na verdade, a proposta mantém 
significativa perda de remune-
ração, um “reajuste” abaixo da 
inflação e, com algumas pequenas 
diferenças, corrobora a intenção da 
empresa cortando direitos. 
 
( III ) 
“As preocupações sobre a realização 
de greve independente do resultado 
das negociações foram reforçadas 
após divulgação esta semana de 
vídeos em que dirigentes da FNP 
(Federação Nacional dos Petroleiros) 
convocam paralisação em protesto 
contra a venda das refinarias e o fe-
chamento de unidades no Nordeste, 
independente do resultado da nego-
ciação do acordo coletivo.” 
“Essa semana é a semana zero da 
maior batalha da nossa geração. Nós 
vamos ter que organizar uma greve 
tão ou mais forte do que a de 1995”, 
afirma em um deles o secretário-
-geral da FNP, Eduardo Henrique 
Soares da Costa, referindo-se à 
última paralisação de petroleiros 
que afetou o abastecimento de 
combustíveis no país. 

Não é novidade e não passa de 
nossa obrigação a luta em defesa 
da Petrobrás estatal, da economia 
do Nordeste e de nossos empregos. 
Mas o fato é que o resultado das ne-
gociações já é deduzível. A 3ª pro-
posta da empresa já foi rejeitada nas 
assembleias e aprovados os indicati-
vos de greve. 

Vamos à luta!

http://bit.ly/TSTEduardo

 https://outline.com/y67Jvn
http://bit.ly/TSTEduardo
http://bit.ly/TSTEduardo
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O Sindipetro-RJ publica uma nota de 
esclarecimento sobre a decisão do Supe-
rior Tribunal de Juistiça (STJ) que sus-
pende todas as liminares que tratam da 
suspensão e redução, em maior ou me-
nor escala percentual, das contribuições 
extraordinárias decorrentes do Plano de 
Equacionamento de Déficit do PPSP.

Em suma: a decisão autoriza a conti-
nuidade dos descontos do plano de equa-
cionamento da PETROS  e o Sindipetro-
-RJ e demais associações afetados por ela 
continuarão na luta para reverter este 
processo. Novas informações serão opor-
tunamente repassadas aos interessados.

O Sindicato informa que tomará to-
das as medidas cabíveis conforme os pra-
zos estipulados pelo Regimento do STJ. 

Confira a nota em:
 http://bit.ly/STJLiminares

PED:             Sindicato esclarece 
sobre suspensão de 
liminares

Em assembleia dos petroleiros do Sindipetro-RJ, 
realizada na quinta-feira (26), foi elaborada uma mo-
ção que repudia as recentes perseguições perpetradas 
pela gestão atual da Petrobrás contra trabalhadores 
sindicalistas, tendo como exemplos recentes os pro-
cessos jurídicos ou notificações extrajudiciais. Essas 
ações se dão sem fundamentação material, quando na 
realidade se traduzem como recursos intimidatórios e 
de natureza assimétrica, pois tem a seu serviço uma 
máquina jurídica de grande poderio e dimensões (que 
deveria estar preocupada em defender o patrimônio 
público), sendo colocada para o ataque, eivado de ra-
zões políticas, contra pessoas que lutam contra o des-
monte e a privatização da Petrobrás. 

Toda solidariedade aos perseguidos na Petrobrás 
dos quais são exemplos: Antony Devalle, Gustavo Ma-
run, Eduardo Henrique, Moara Zanetti, Natália Russo, 
Marcello Bernardes, Carla Marinho, Igor Mendes, Pa-
trícia Laier e Nilson Miranda citados aqui nominalmen-
te, mas em lembrança dos demitidos injustamente, per-
seguidos, assediados e violentados em qualquer tempo.

FORA CLÁUDIO COSTA! 
FORA CASTELLO BRANCO! 
NÃO NOS INTIMIDARÃO!

AÇÃO PALIATIVA QUE NÃO RESOLVE NADA
Com o contexto da política econômica do governo Bolsona-

ro/Paulo Guedes que atola o país numa crise sem fim, em que 
aposentados e pensionistas são provedores reais de suas famílias 
ao sustentarem filhos e netos desempregados, bancando custos 
de moradia, alimentação e educação, além de arcarem com o au-
mento do custo da AMS, os participantes da Petros se veem es-
premidos por um equacionamento que esmaga seus proventos, 
empurrando-lhes para a armadilha da agiotagem dos emprésti-
mos bancários com juros absurdos. O endividamento extremo 
acaba empurrando os aposentados do fundo Petros, ao desespero 
e ao penhasco do suicídio. Casos assim aparecem em quantidade 
maior.

Medidas como essa, de suspensão temporária do pagamento 
dos empréstimos, não resolvem de fato o problema dos aposen-
tados e pensionistas, apenas prorrogam o sofrimento e cons-
trangimento causado pela implantação de um equacionamento 
assassino como o PED. Uma bola de neve que a direção da Petro-
brás finge não ver.

Veja matéria na íntegra em: http://bit.ly/EmprestimosPetros

- Ratificar o encaminhamento da assembleia anterior e 
de acordo com a orientação das duas federações (18 sin-
dicatos) não levar para votação uma proposta não oficial 
e minutada da empresa;

- Intensificar a mobilização nas unidades (“caravana pe-
troleira”) nos próximos dias;

- Concentrações/ corte de rendição dia 03/10;

- Participação na coluna petroleira no ato do dia 3. Ire-
mos uniformizados;

- Reforçar o chamado à reunião unitária das federações 
previstas para o dia 2/10;

- Ratificar o encaminhamento da FNP de início da greve 
na primeira quinzena de outubro;

FOI DIVULGADO O INFORME: Reafirmar o mani-
festo das bases operacionais do Sindipetro-RJ com as se-
guintes alterações : corte de rendição no dia 3/10 e acom-
panhar o indicativo de greve da FNP para, no máximo, a 
primeira quinzena do mês de outubro;

Por fim, foi aprovada uma proposta de  nova reunião 
(data a ser fixada pelo colegiado) para organizar o início 
da greve, calendário, roteiro, hierarquia, métodos etc.

PETROS: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO 
PODERÁ SER SUSPENSO POR SEIS MESES

MOÇÃO DE REPÚDIO ÀS 
PERSEGUIÇÕES NA PETROBRÁS 

AINDA NA ASSEMBLEIA FORAM DADOS 
OS SEGUINTES ENCAMINHAMENTOS:

http://bit.ly/STJLiminares
http://bit.ly/EmprestimosPetros

