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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Está sendo divulgado que o 
TST teria “mandado” ou “obri-
gado” o Sindipetro-RJ a assi-
nar o Acordo Coletivo de Tra-
balho segundo sua proposta. 

Esta informação não procede. Conforme o 
despacho do próprio TST, o rito de assinatu-
ra acontece na medida em que há o consen-

O Sindipetro-RJ estará na audiência em Brasília nesta sexta-feira.
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 NA MEDIAÇÃO NÃO EXISTE OBRIGATORIEDADE EM 
ASSINAR A PROPOSTA:

so entre as partes. O que cabe ao Ministro 
Vice-Presidente é se colocar à disposição das 
partes para a consumação do ato. Ou seja, 
em momento algum há a obrigatoriedade 
de assinatura do Acordo, até mesmo pelo 
caráter do instrumento de mediação, que é 
negocial e não judicial. Veja o despacho do 
TST de 23/10 na íntegra (bit.ly/pmpp23).

SOBRE O DESPACHO DO TST E POR QUE NÃO 
PODEMOS ASSINAR A PROPOSTA DE ACT HOJE

http://bit.ly/pmpp23


Apenas quinta-feira (24), às 9h40, 
recebemos a minuta com o intei-
ro teor da proposta de ACT redi-
gido pela Petrobrás. Percebe-se 
no texto, como destinatários, o 
nome de todos os sindicatos do 

país, refletindo o caráter nacional do Acordo. As-
sim como todo o processo de mediação que, por 
iniciativa da própria Petrobrás, agrupou no polo 
passivo ambas as Federações e todos os Sindipe-
tros, caracterizando a relação “trabalhadores x 
empresa”. Neste sentido, foi estabelecido o cará-
ter nacional da negociação, tendo a maioria dos 
trabalhadores rejeitado amplamente a proposta 
do TST e, da mesma forma, aprovado a Greve Na-
cional. Lembramos que, se assinarmos esse ACT 
rebaixado, não há obrigatoriedade por parte da 
Petrobrás em estender os possíveis avanços  para 
o RJ conquistados por outras bases. Não podemos 
assinar um acordo com desvantagens que a luta 
nacional pode impedir!
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O CARÁTER NACIONAL DA 
NEGOCIAÇÃO E DA LUTA:

Não é demais lembrar que o 
Sindipetro-RJ conta com uma 
liminar que garante os direi-
tos previstos em normas inter-
nas da empresa, à exemplo do 
pagamento de 100% de hora 

extra, Benefício Educacional, Gratificação de 
férias, dentre outros. Esta liminar protege direi-
tos que a proposta do TST retira, tanto da base 
administrativa quanto da operacional.
Veja na liminar os direitos protegidos
 http://bit.ly/2JlyQkR.
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LIMINAR: QUAIS OS DIREITOS 
QUE TEMOS GARANTIDOS 
HOJE?

Desde a preparação das assembleias, a 
Petrobrás adotou práticas antissindi-
cais e assediadoras diretamente junto 
a gerentes e empregados inclusive em 
reuniões recorrentes de alinhamento, 
bem como com a própria presença nas 
assembleias. Há provas (foto anexada 

em ação da Petrobrás), de que alguém fotografou cabi-
nes em momentos de votação à mando da gestão, em 
clara situação de constrangimento, bem como alinhada 
às denúncias de que houve votantes fotografando seu 
próprio voto para o controle externo. Também a mas-
siva presença de gerentes nas assembleias cumpriu um 
papel intimidador.
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INVASÃO DO ESPAÇO DOS 
TRABALHADORES PELA ALTA 
HIERARQUIA DA PETROBRÁS O número de gerentes nas 

assembleias superaram 
todas as votações da his-
tória da Petrobrás, devido 
à obrigatoriedade de que 
comparecessem para apro-

var a proposta. São cerca de 2000 geren-
tes lotados no Centro do Rio e, ao mesmo 
tempo, uma diferença de apenas 165 votos 
a favor da proposta do TST. Ou seja, essa 
desproporção de gerentes nas assembleias, 
camuflou a vontade dos trabalhadores. 
Isso demonstra, categoricamente que, ex-
purgadas as distorções, os trabalhadores 
do Rio rejeitam a proposta do TST e apro-
vam a greve nacional petroleira.
Além disso, já identificamos pelo menos 12 
pessoas oriundas do mercado, nomeadas 
politicamente, que votaram desonesta-
mente nas assembleias. Registramos ainda 
a participação de um número indefinido 
de empregados que já haviam optado pelo 
Acordo Individual de Trabalho.
Pedimos informações tanto relativas aos 
nomeados politicamente quanto daque-
les que haviam optado pelo acordo indi-
vidual. No entanto a Petrobrás nos negou 
a informação.
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A DISTORÇÃO DA VONTADE 
DOS TRABALHADORES

Nas últimas assembleias, sobre 
as quais pesam diversos ques-
tionamentos, foram votados 
dois indicativos: aceitar o ACT 
e fazer a greve nacional. Contu-
do, estes tendem a ser julgados 
como incompatíveis no mundo 

jurídico e, por isso, mesmo se tais resultados fos-
sem legítimos, não haveria como realizar ambos.
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A VOTAÇÃO AMBÍGUA DAS 
ASSEMBLEIAS

Durante todo o processo de ne-
gociação e mediação, a direção 
da empresa não mudou a sua 
agenda de retirada de direitos, 
assim como a proposta do TST. 
Isso se dá enquanto a Petrobrás 

informa lucros recordes bilionários que fizeram 
até mesmo o TST reconhecer que não há justifi-
cativa econômica ou financeira para tal.
É possível e exigimos uma proposta que contem-
ple toda a categoria e sem perdas de direitos.
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O PLEITO DOS TRABALHADO-
RES E A INTRANSIGÊNCIA 
DA PETROBRÁS
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A direção da empresa busca 
usar a categoria petroleira do 
Rio de Janeiro como instrumen-
to de pressão e justificativa para 
rebaixar direitos e esvaziar o 
movimento grevista nacional de 

defesa do ACT e do Sistema Petrobrás.

O RISCO DO EFEITO DOMINÓ

Lembramos que a luta das Federa-
ções e de seus sindicatos, além da de-
fesa dos nossos empregos e direitos, 
representa a defesa da própria Petro-
brás e do país. O processo de desmon-
te e privatização está aceleradíssimo!  

Diversos ativos, entre eles oito refinarias estão a ven-
da, pressegue a saída do Nordeste, eminente demissão 
em massa, especialmente dos prédios administrativos.   
Pior, no dia 06/11 está agendado um dos maiores leilões 
do excedente da cessão onerosa e, no dia 07/11, a 6ª ro-
dada de partilha da produção do pré-sal. Por isso con-
vocamos um grande ato para o dia 06. Essa luta certa-
mente se fortalece e ganha vigor em meio a uma greve 
nacional petroleira.
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A ENTREGA DO PRÉ-SAL, 
O DESMONTE E A GREVE

Não foram dias fáceis até a tomada de decisão. Pelo contrário: foram muitas reuniões, con-
sultas jurídicas à exaustão, diálogo com trabalhadores de diversas bases buscando o me-
lhor encaminhamento mediante a enorme quantidade de variáveis em questão.
Nesse esforço, o Sindipetro-RJ informa:
- Compareceremos à audiência em Brasília nesta sexta-feira, registrando a impossibilidade 
de assinatura da proposta do TST em função de todo o exposto;

- Nesta manhã também será enviado o aviso de greve para a Petrobrás e demais empresas do Sistema;
- Realizaremos assembleias de greve entre os dias 26 e 28/10.

Reiteramos nossa disponibilidade para seguir negociando com o TST e a Petrobrás.

NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS: NEGOCIAÇÃO E LUTA!

EM DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS E EMPREGOS! EM DEFESA DA 
PETROBRÁS E DO SEU PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DO PAÍS!

10RUMO À GREVE 
NACIONAL 
PETROLEIRA!

http://bit.ly/2JlyQkR
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A  Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa 
acontecerá no Grand Hyatt Hotel
Av. Lúcio Costa, nº 9.600, Barra da Tijuca

PARTICIPE DO ATO 
CONTRA O LEILÃO 
DO PRÉ-SAL 

6/11
10h

ASSEMBLEIAS DE GREVE ATÉ SEGUNDA (28/10)

Sindipetro-RJ realizará assembleias para preparar nossa incorporação à greve 
nacional petroleira já no início da semana. Contamos com a presença dos 

grevistas de nossa base. Veja abaixo o quadro das assembleias.

Base Data Horário

Bases operacionais 
(TABG, TEBIG, UTE-BLS/
BF entre outras)

26, 27 e 
28/10

Entrada dos turnos de 7, 
15 e 23h

Plataformas  26/10 À bordo

Comperj 28/10 7h30  - Na entrada

Edise, Edisen, Edihb,
Edicin, Cenpes, 
Transpetro sede, Ediven

28/10 17h - na Sede do 
Sindipetro-RJ - 
Av. Passos - 34


