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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Nos próximos dias, você estará em uma assembleia com os cole-
gas de sua unidade. Alguns, pela primeira ou segunda vez na vida.

A tradição de participação e mobilização dos trabalhadores de 
áreas operacionais e administrativas são bens distintas. Por isso, é 
bom que saibamos que neste momento, em todo o país, a direção da 
Petrobrás e demais executivos turistas pagos a peso de ouro , contam 
conosco, do administrativo, para jogar para trás a luta coletiva.

Se você está em dúvida se o seu prédio vai parar, se o seu grupo 
de trabalho tem força para enfrentar o gerente, se está inseguro em 
fazer a greve e, por isso, pensa em se abster ou, pior, votar contra a 
greve ou a favor da proposta do TST, este apelo é para você: não faça 
isso. Vamos juntos superar este momento. 

Converse com seus colegas das refinarias, plataformas, usinas e 
terminais para tirar suas dúvidas. Veja no site o telefone do diretor 
sindical de sua unidade e o procure!

Não fortaleça os gerentes que buscam derrotar quem tem certeza 
de que o único caminho é a greve. Os petroleiros do Rio não podem 
ficar isolados. Se todos os estados rejeitam a proposta, não seremos 
nós a baixar a cabeça!

Brasil afora, as áreas operacionais e, inclusive, centenas de tra-
balhadores de setores administrativos, estão dando o recado: vamos 
rejeitar a proposta, parar a produção e defender nossos empregos!

Nosso voto, neste momento, pode impedir a ação dos colegas que 
estão no front, de quem já decidiu ir para o enfrentamento, como o 
pessoal aqui no Rio lotado no operacional! Pode impedir que pais e 
mães de família, trabalhadores das unidades a serem vendidas, de-
fendam com garra seus empregos.

Além disso, reiteramos: com a venda de refinarias, leilões e “des-
mobilizações”, será justamente nos prédios administrativos onde pri-
meiro se formarão as filas de demissão. 

CENPES, EDISE, EDISEN, EDIVEN, TRANSPETRO, EDIHB, EDICIN... 

Confira a tabela de assembleias atualizada no verso.

Qual o nosso papel, petroleiras(os) dos prédios administrativos?

Defendamos o nosso emprego 
e o dos colegas!

As assembleias por todo Brasil 
têm mostrado que a categoria petro-
leira está rejeitando de forma maci-
ça a proposta do TST e aprovando a 
Greve Nacional Petroleira em bases 
como Litoral Paulista, Minas Gerais, 
Alagoas, Bahia, Pará dentre outras.

A ampla maioria pela rejeição 
da proposta e pela deflagração da 
greve também é uma realidade nas 
assembleias ocorridas até agora no 
Rio de Janeiro, em suas plataformas, 
terminais e turnos dos prédios.

A semana é de muita expec-
tativa e promete contar com uma 
grande afluência da categoria. Se-
gunda-feira votam os trabalhadores 
da TBG; na terça, CENPES e APO-
SENTADOS (ABI). Nos dias 16 e 17, 
assembleias para os trabalhadores 
lotados nos PRÉDIOS DO CENTRO 
acontecem na Fundição Progresso 
e Centro de Convenções Sul Améri-
ca, respectivamente. As assembleias 
nas trocas de turno e aeroportos 
também continuam.

ASSEMBLEIAS EM TODO O PAÍS 
SEGUEM REJEITANDO PROPOSTA 
DO TST E APROVANDO A GREVE

Assembleia do Sindipetro LP

https://www.instagram.com/sindipetrorj/
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https://www.facebook.com/sindipetrorj
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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 ADM PORTARIA 1 15/10 - Terça-feira 8h

CENPES PCV2 15/10 - Terça-feira 7h

CENPES PCV2 15/10 - Terça-feira 15h

CENPES PCV2 17/10 – Quinta-feira 7h

TABG “C” + ADM 14/10 – Segunda-feira 7h

TABG “D” 15/10 - Terça-feira 15h

TBG 14/10 – Segunda-feira 12h

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

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

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

EDISEN/EDISE/VENTURA/
TRANSPETRO SEDE - na 
Fundição Progresso

 16/10 - Quarta-feira 13h

EDICIN/EDIHB no Centro de 
Convenção SulAmérica

17/10 - Quinta-feira 13h

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

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

Enquanto o Sindipetro-RJ (e 
demais sindicatos e federa-
ções) convivem com recur-

sos limitados e dificuldades de 
amplo acesso aos trabalhadores, 
a Petrobrás se utiliza destas van-
tagens para divulgar informa-
ções falsas, assediar as pessoas e 
tumultuar o processo, contando 
inclusive com a ajuda dos “geren-
tões” que recebem altíssimos sa-
lários, bônus e outras vantagens 
para servir de capitães do mato.

Chefes assediadores podem 
reunir equipes no horário de tra-
balho para praticar contrainfor-
mação e terrorismo, utilizando, 
inclusive, todas as ferramentas 
de comunicação corporativa, 
com direito até à replicar mensa-

gens de “zap” para números pri-
vados de seus gerenciados, apre-
sentando os filminhos de ficção 
da direção. 

Já os sindicatos contam com 
poucos diretores, comunicação li-
mitada, além de terem muitas ve-
zes o acesso impedido aos prédios 
para se comunicar com os colegas 
ou distribuir material do Sindica-
to, como em recente episódio no 
Edifício Senado, quando um di-
retor foi coagido por ter acessado 
locais de trabalho para realização 
do mandato sindical.

Durante esta negociação reali-
zamos assembleias com milhares 
de pessoas, urnas para votação 
secreta, filas enormes no meio da 
rua para votação, mesas de conta-

gem de votos em calçadas... e mes-
mo assim, os gerentes estavam lá 
olhando, acompanhando e até 
tentando votar sem direito a isso. 
Concluímos que este não é um 
método correto e democrático, 
principalmente porque não per-
mite o livre debate e exposição de 
pontos de vista contraditórios.

É tradição do movimento 
sindical que sindicatos espalha-
dos por vários bairros realizem 
suas assembleias centralizadas. 
Os Correios fazem na “Praça de 
Guerra” na Cidade Nova; o Sepe, 
no Clube Municipal ou na concha 
acústica da UERJ; os Bancários 
na Galeria dos Empregados do 
Comércio, o Sindipetro-LP em sua 
sede. Devido às características e 
tamanho de nossa base, a sede do 
Sindipetro-RJ não possui estru-
tura para acomodar a quantidade 
necessária de petroleiros e petro-
leiras.

Para garantir a democra-
cia, a luta que se constrói a 
partir do contraditório, para 
que possamos debater “olho 
no olho” e refletir conjunta-
mente, optamos por realizar 
assembleias centralizadas e 
mais organizadas.

Os locais no Centro do Rio são 
muito caros e após longa procu-
ra, levando em conta os recursos 
moderados de nossa entidade, fa-
remos duas grandes assembleias 
centralizadas: 

Direção da Petrobrás usa seu poder de coação para tentar inibir a luta por 
um Acordo Coletivo sem perdas e contra a privatização da companhia

EDISE/EDISEN/VENTURA/
TRANSPETRO SEDE, na 
quarta-feira, dia 16/10 às 13h, 
na Fundição Progresso (Rua dos 
Arcos, 24 – Lapa).

EDIHB/EDICIN, na quinta-feira, 
dia 17/10,  às 13 h, no Centro 
de Convenções Sulamérica (Av. 
Paulo de Frontin, 1 - Cidade Nova) 

Entenda a organização desta rodada de assembleias

Democracia é participação.


