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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Neste momento, a direção da Petrobrás “conta” conosco para jogar por terra uma alternativa coletiva.
Se você está em dúvida se dá pra resisitir, se o seu prédio vai parar, se o seu grupo de trabalho tem força 

para enfrentar o seu 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.

Reiteramos: com a venda das refinarias, leilões e “desmobilizações”, será justamente aqui nos nossos pré-
dios onde primeiro se formarão as filas de demissão

Não podemos dar a chance de ficarmos isolados de todas as outras bases da Petrobrás, sermos forçados a 
assinar uma acordo rebaixado enquanto o resto do país busca outra alternativa.

Brasil afora, as áreas operacionais já demonstraram que vão ser a locomotiva que puxará o trem no qual 
todos nós estamos. Nosso voto não deve impedir a ação dos colegas que estão no front, pais e mães de família 
na luta em defesa do emprego.
TIRE SUAS DÚVIDAS COM O JURÍDICO

Como já demonstrado, o Jurídico da Petrobrás e o próprio TST têm divulgado informações que não corres-
podem à realidade, aos processos recentes de litígio ou intenções firmemente baseadas na lei.
CONFIRA: bit.ly/audioraq / http://bit.ly/RebateTST2  / http://bit.ly/RebateTST

Nas assembleias, além das informações, será possível esclarecer suas dúvidas com a equipe de advogados 
do Sindipetro RJ.

DIGA NÃO À PROPOSTA DO TST E SIM À GREVE NACIONAL PETROLEIRA!

MENSAGEM ESPECIAL - PETROLEIROS(AS) DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 
É HORA DE MOSTRARMOS DE QUE LADO ESTAMOS!

Assembleia CENPES ADM ontem (15/10)

FUNDIÇÃO PROGRESSO (RUA DOS ARCOS, 24)
É obrigatório a apresentação do crachá na entrada. Chegue no horário! 

ASSEMBLEIA HOJE ÀS 13h
ATENÇÃO: EDISEN/EDISE/VENTURA/TRANSPETRO SEDE 
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Assembleias centralizadas e mais organizadas 
garantem o livre debate e a exposição de pontos 
de vista contraditórios. Democracia se faz assim! 

Enquanto o Sindipetro-RJ (e demais sindicatos e 
federações) convivem com recursos limitados e di-
ficuldades de amplo acesso aos trabalhadores, a Pe-
trobrás se utiliza destas vantagens para divulgar 
informações falsas, assediar as pessoas e tumultuar 
o processo, contando inclusive com a ajuda dos “ge-
rentões” que recebem altíssimos salários, bônus e 
outras vantagens para tentar inibir as lutas por um 
Acordo Coletivo sem perdas e contra a privatização 
da companhia.

Chefes assediadores podem reunir equi-
pes no horário de trabalho para praticar con-
trainformação e terrorismo, utilizando, in-
clusive, todas as ferramentas de comunicação 
corporativa, com direito até à replicar mensagens 
de “zap” para números privados de seus gerencia-
dos, apresentando os filminhos de ficção da direção. 

ESFORÇO RECONHECIDO – Nas assembleias já 
realizadas, a categoria vem demonstrando seu reco-
nhecimento ao esforço realizado pela diretoria do 
Sindipetro-RJ para levar a luta adiante da melhor 
maneira possível. Temos nos desdobrado para que as 

assembleias sejam devidamente abrangentes ; temos 
entrado com diversos recursos jurídicos para defen-
der os direitos da categoria; continuamos produzindo 
boletins, vídeos, entrevistas e enviamos materiais in-
formativos através de várias mídias (site, whatsapp, 
Instagram, Facebook, e-mail) para tentar ultrapassar 
as barreiras que a direção da Petrobrás nos impõe.

Os sindicatos contam com poucos diretores, co-
municação limitada, além de terem muitas vezes o 
acesso impedido aos prédios para se comunicar com 
os colegas ou distribuir material, como em recente 
episódio no Edifício Senado, quando um diretor foi 
coagido por ter acessado locais de trabalho para rea-
lização do mandato sindical.

Durante esta negociação realizamos assembleias 
com milhares de pessoas, urnas para votação secre-
ta, filas enormes no meio da rua para votação, mesas 
de contagem de votos em calçadas e mesmo assim, 
os gerentes estavam lá olhando e acompanhando. 
Houve até um não concursado tentando votar sem 
direito a isso. Concluímos que este não é um método 
correto e democrático.

Por isso, faremos duas grandes assembleias cen-
tralizadas. 

Chegue na hora para se permitir ouvir todos os 
lados da história que irá comprometer seu futuro.

A IMPORTÂNCIA DE CHEGAR NO HORÁRIO DA ASSEMBLEIA E 
O PORQUÊ DAS ASSEMBLEIAS CENTRALIZADAS

Vamos conversar “olho no olho” e refletir conjuntamente.

O Jurídico do Sindipetro-RJ 
obteve na tarde ontem mais 
uma vitória na Justiça do 

Trabalho do Rio: as diretoras Carla 
Marinho e Patrícia Laier, conquis-
taram “tutela de urgência” deter-
minando que a Petrobrás “proceda 
a imediata restituição das funções 
das especialistas (consultoras) au-
toras, com o pagamento das gratifi-
cações correspondentes”. A senten-
ça, proferida pelo TRT- 1ª Região, 
52ª Vara, determina o prazo de 10 
dias para que a Petrobrás cumpra 
a decisão. Carla e Patrícia perde-

VITÓRIA: DIRETORAS PUNIDAS DO SINDIPETRO-RJ RECUPERAM CONSULTORIA
ram suas consultorias num caso 
emblemático de prática de perse-
guição política e moral, por serem 
dirigentes sindicais, conforme re-
conhece a sentença. 

Mais do que fazer jus às com-
panheiras, profissionais reconhe-
cidas, a decisão judicial comprova 
todo o processo de assédio e per-
seguições que tem sido denuncia-
do pelo Sindicato, ou seja, compõe 
mais uma prova da política que a 
direção da Petrobrás vem adotan-
do para tentar barrar a organiza-
ção e luta dos petroleiros (as).

JURÍDICO DA PETROBRÁS:
CREDIBILIDADE ZERO

Além da vitória das compa-
nheiras, nos últimos dias o Sindi-
petro-RJ também conquistou na 
Justiça do Trabalho do Rio uma 
liminar que garante direitos his-
tóricos contidos em normas in-
ternas da própria empresa e que 
a direção quer suprimir. Ou seja, 
não adianta enviar áudios como 
o de ontem, ameaçando, fazendo 
terrorismo e assediando os traba-
lhadores, o que os gestores falam, 
não se escreve!


