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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

OUTUBRO ROSA: SE TOQUE.

Ainda repercutindo o áudio 
produzido pelo TST em que o juiz 
auxiliar da mediação, Rogério Nei-
va, indica que a categoria vote a fa-
vor proposta do tribunal, o Sindipe-
tro-RJ produziu mais um vídeo de 
esclarecimento com embasamento 
jurídico para rebater os argumentos 
apontados pelo representante do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Apresentado pelo advogado do Sindicato, Luiz Fer-
nando, o conteúdo cita as próprias normas da Petrobrás, 
que garantem uma série de direitos consagrados dos 
petroleiros, e que a direção da Petrobrás quer retirar do 
ACT, da mesma forma que a proposta da mediação, em 
que a própria Justiça do Trabalho em 1ª Instância já reco-
nhece. Contraditório, não?

“Na verdade existem vários direitos que são previs-
tos em norma interna da empresa, e esse aspecto não foi 
considerado. Esse aspecto, inclusive, fez com que o Sin-
dipetro-RJ ajuizasse uma ação, na qual foi deferida uma 
liminar pela 61ª Vara da Justiça do Trabalho do Rio de Ja-
neiro, em tutela de urgência, determinando que a Petro-
brás e a Transpetro se abstivessem de retirar direitos ou 
reduzir direitos previstos em normas  internas” – explica 
o representante do Jurídico.

Luiz Fernando informa que o TST, através da sua me-
diação, não está se dando conta do que está acontecendo. 
Nas normas da Petrobrás, por exemplo, estão garantidos 
os pagamentos de gratificação de férias de 100%; adicio-
nal de 100% para pagamento de Serviço Extraordinário, 

JURÍDICO DO SINDIPETRO-RJ APRESENTA TESE QUE GARANTE 
DIREITOS QUE PROPOSTA DO TST QUER RETIRAR (http://bit.ly/RebateTST2) 

seja em regime administrativo ou 
especial; acréscimo de 100% nas ho-
ras de troca de turno, entre outros 
pontos. O fato é que a proposta do 
TST apresenta uma série de redu-
ções nas horas extras que caíram de 
100% para 50% e 75%.
Passou recibo

Sabendo disso, a direção da em-
presa na quarta (9) alterou algumas 

normas internas que tratam desses direitos. Vale tudo na 
política do Roberto Castello Branco: se não pode ganhar o 
jogo muda a regra. 

O fato é que essa medida só valida a tese do Jurídico 
do Sindicato que tem no Artigo 468 da CLT (http://bit.ly/2A-
ZlAxp) e na Súmula 51 do próprio TST(http://bit.ly/2on3sLx), 
a referência para a manutenção dos direitos de quem já 
está na empresa. A alteração dessas normas internas só 
vai afetar a quem for admitido futuramente na Petrobrás. 
O exemplo da BR Distribuidora

A BR Distribuidora que já está privatizada, apesar de 
ter encerrado uma mediação que vinha desde 2018, não 
conseguiu retirar todos os direitos dos trabalhadores. Lá, 
após o fim da mediação, estabaleceram, um acordo do se-
tor, mas ficou  garantido aos atuais trabalhadores a per-
manência do pacote remuneratório e de benefícios,  inclu-
sive a assistência médica. A preservação das vantagens 
anteriormente descritas ficaram continuadas assim para 
os empregados efetivos na folha em 30/09/2019, como 
Vantagens Pessoais Fixas Nominalmente Identificadas 
(VPNIs). (http://bit.ly/brsum51)

Está redondamente enganado quem ainda tem al-
guma esperança de salvar seu emprego se subme-
tendo a um Acordo rebaixado que retira direitos 

históricos ou a qualquer outra alternativa, que não seja 
rejeitar essa proposta e imediatamente iniciar a greve.

Basta consultar o documento de Reposicionamento 
Estratégico da Petrobrás, assinado pelo presidente Cas-
tello Branco, datado de outubro/2019.

Está tudo lá: a gestão do portfólio de E&P considera 
a venda de 183 campos em terra e águas rasas, dimi-
nuiu de 72, em 2015, para 38, neste ano, o número de 
prédios no país e de 19, em 2017, para 11, em 2019, o nú-
mero de escritórios fora do Brasil.

Também estão lá entre as principais estratégias da 
companhia: “custo baixo” e “meritocracia”.

“Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego 
Sou um dito cidadão respeitável”

“Eu é que não me sento no trono de um apartamento 
Com a boca escancarada, cheia de dentes 

Esperando a morte chegar”

E você vai ficar aí 
parado esperando 
a hora de recolher 
seus pertences?

OURO DE TOLO Raul Seixas

Só a luta pode mudar alguma coisa 
nesse cenário. A responsabilidade é de 
todos os petroleiros e petroleiras!
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ASSEMBLEIAS
NÃO À PROPOSTA DO TST! SIM À GREVE NACIONAL 

UNIDADE DATA HORÁRIO

APOSENTADOS na ABI 15/10 - Terça-feira 14h

Aposentados Subede Angra 16/10 – Quarta-feira 14h

CENPES - CIPD 14/10 – Segunda-feira 7h

CENPES - CIPD 14/10 – Segunda-feira 15h

CENPES - CIPD 16/10 – Quarta-feira 7h

CENPES PCV1 Portaria 1 15/10 - Terça-feira 11h30

CENPES PCV2 15/10 - Terça-feira 7h

CENPES PCV2 15/10 - Terça-feira 15h

CENPES PCV2 17/10 – Quinta-feira 7h

COMPERJ 11/10 – Sexta-feira 7h30

Operação Edise 11/10 – Sexta-feira 14h

TABG “A” 11/10 – Sexta-feira 23h

TABG “C” + ADM 14/10 – Segunda-feira 23h

TABG “D” 15/10 - Terça-feira 15h

TBG 14/10 – Segunda-feira 12h

TEBIG ADM - AP 11/10 – Sexta-feira 7h30

TEBIG GRUPO A - ASA/AP 11/10 – Sexta-feira 23h

TEBIG GRUPO D AP/ASA 11/10 – Sexta-feira 6h30

UTE BLS/BF GRUPO A/B e ADM 14/10- Segunda 7h

UTE BLS/BF GRUPO E 14/10- Segunda 15h

UTE BLS/BF GRUPO C e D 16/10- Quarta 7h

Demais bases operacionais - na troca de turno e entrada do H.A. 
de cada unidade - Até 17/10 – Quinta-feira

EDICIN/EDIHB - 16/10 – Quarta-feira

EDISEN/EDISE/VENTURA/TRANSPETRO SEDE -
17/10 – Quinta-feira

PLATAFORMAS (EDIHB E AEROPORTOS, A BORDO) - 
Até 17/10 – Quinta-feira

Conforme publicado no boletim 
do Sindipetro-RJ n°146, com a reali-
zação do leilão, a Petrobrás perderá 
de imediato a operação nos  cam-
pos gigantes de Atapu e Sépia. Isso 
porque estes campos serão obriga-
toriamente operados por multina-
cionais, visto que a Petrobrás não 
exerceu o direito de preferência.

Mas não pára por aí: o inaceitá-
vel certame vai oferecer o direito 
de produção do excedente das áreas 
de Atapu, Sépia, Búzios e Itapu, na 
Bacia de Santos, as quais possuem 
entre 6,1 bilhões e 15,1 bilhões de 
barris de óleo equivalente.

Do alardeado valor previsto 
para o bônus de assinatura (R$106,5 
bilhões), além de tudo, o que os re-
presentantes de estados e municí-
pios não alardeiam, é que foi apro-
vado o parcelamento deste bônus 
em duas vezes. No caso de Búzios e 
Itapu, a primeira parcela de 75% do 
bônus será paga ainda neste ano e a 
segunda de 25% está prevista para 
o ano que vem. Nos campos de Ata-
pu e Sépia o pagamento será feito 
em duas parcelas iguais, sendo que 
uma para o ano que vem.

Em meio a este cenário, traba-
lhadores e plataformas das áreas 

de Búzios correm perigo. Com o fa-
migerado leilão, a propriedade das 
plataformas (P-74, P-75, P-76 e P-77), 
poços, e equipamentos submarinos 
passará também a estas empresas 
na medida da participação que elas 
irão adquirir na partilha.
 

E S C L A R E C E N D O 

No primeiro momento,  a ope-
ração dessas plataformas será da  
Petrobrás, que exerceu a prefe-
rência em Búzios e Itapu e não vai 
perder a operação imediatamente. 
Mas, nos acordos de coparticipa-
ção, instrumentos criados para 
viabilizar este leilão esdrúxulo, 
há uma cláusula de redetermina-
ção das participações. Com isto, no 
futuro, TUDO pode ser vendido 
para um dos parceiros na partilha 
do excedente. 

Como a Petrobrás não exerceu 
a preferência da operação nos gi-
gantes de Atapu e Sépia, a direção 
da empresa praticamente sinalizou 
que não será a operadora. E isto 
apesar de deter o maior percentual 
nas áreas de Oeste de Atapu (42,5%) 
e Leste de Sépia (80%), que são con-
tinuações de Atapu e Sépia respec-
tivamente.

Outro golpe de misericórdia no 
que ainda nos restará é a antecipa-
ção da produção que as multinacio-
nais estrangeiras poderão pedir an-
tes mesmo de pagar a compensação 
à Petrobrás. Não é difícil imaginar 
o que representa a entrega de par-
te da produção de Búzios, que já é o 
terceiro campo produtor do Pré-Sal.

RISCO PARA OS TRABALHADORES
Diante dos fatos, claro está que 

os trabalhadores dos FPSOs das 
áreas de Búzios encontram-se sob 
ameaça. Quem pode dar garantias 
que as empresas “parceiras” mante-
rão o efetivo ora existente em tais 
plataformas? Sabemos que não é 
bem assim que funciona. 

Por estas razões, somando-se a 
tudo que o sindicato vem alertan-
do, torna-se mais que evidente que 
a greve petroleira é para já.

LEILÃO DO EXCEDENTE DA CESSÃO ONEROSA: 
TRABALHADORES E GIGANTES DO PRÉ-SAL SOB AMEAÇA  

06 de novembro, mais do que nunca a GREVE é uma necessidade!


