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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

NA BATALHA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO: 
NEGOCIAÇÃO DO ACT 

Em documento recentemente enviado ao Mi-
nistro Vice-Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Renato de Lacerda Paiva, 

o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, 
diz que a empresa “não se opõe a extensão” da nova 
proposta apresentada para todos os outros Sindipe-
tros do país, “desde que a referida entidade sindical 
compareça no dia 04/11/21019 às 9h para assinatu-
ra do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, com 
os aperfeiçoamentos redacionais realizados em 
25/10/2019, sem realização de nova assembleias”. 

Até o fechamento deste Boletim o Tribunal ain-
da não havia se pronunciado sobre este ofício. A res-
posta do RH da Petrobrás à carta enviada à empresa 
pelo Sindipetro-RJ, como de se esperar, reproduziu 
em ofício o mesmo discurso do que vem buscan-
do implementar na prática: tentativa de interven-
ção sobre a autonomia sindical.  Veja o conteúdo 
dos comunicados( http://bit.ly/2NlqCu0  e http://bit.
ly/31YEa43).

A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e 
seus Sindipetros se reúnem agora pela manhã, em 

OUTUBRO ROSA: SE TOQUE!

São José dos Campos, para analisar o momento po-
lítico e os desdobramentos da posição da Petrobrás. 
A Federação já havia definido que não realizaria as-
sembleias em suas bases enquanto o Sindipetro-RJ 
não retornasse à mediação. A FNP também defende 
a garantia dos direitos de milhares de trabalhado-
res das áreas que estão sendo desmobilizadas , assim 
como da TBG, das refinarias e terminais à venda,  
dentre outras bases. Outra deliberação já tomada 
pela Federação é a rejeição da proposta e retomada 
da greve nacional.

Ainda hoje, na sede do Sindipetro-RJ, haverá 
reunião colegiada da direção da entidade para ava-
liar os próximos passos da luta pelo ACT sem cortes 
de direitos históricos da categoria, contra o desmon-
te e a privatização da Petrobrás. A assessoria jurídi-
ca do Sindicato também está analisando a questão.

Convidamos todos a se apropriarem das infor-
mações corretas, amplamente divulgadas em nossas 
publicações anteriores e resumida no boletim Sobre 
o despacho do TST e por que não pudemos assinar o 
ACT ( http://bit.ly/bsrj155 ).

INFORME JURÍDICO

Salientamos que a liminar conquistada sobre direitos garantidos pelas normas internas da 
Petrobrás (vide boletim Sindipetro-RJ https://sindipetro.org.br/boletim-148/) vale para todos 
os empregados e não apenas para sindicalizados, conforme alguns prepostos do RH estão 

repassando erroneamente para a categoria, seja por desinformação ou pela política de terroris-
mo, chantagem e assédio que a empresa vem adotando. 

Caso ocorra algum problema com a garantia dos direitos abrangidos pela liminar, procurar 
o diretor sindical de sua Unidade ou Jurídico do Sindicato. Lembrando que o atendimento do 
Jurídico é destinado aos associados.
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Apesar da FNP não congregar a maior parte 
dos Sindipetros, é importante pontuar que na 
atualidade uma greve encampada por esta Fe-

deração é possível, necessária e potente. Os Sindipe-
tros RJ e LP já reúnem as bases que respondem pela 
maior parte da produção do Pré-Sal (Búzios e Lula), 
terminais estratégicos para a distribuição de petróleo 
para refinarias como a REGAP, unidade de tratamen-
to de gás (UTGCA), termoelétricas, além do coração 
politico e administrativo da empresa, dentre outros. 
O Sindipetro-SJC conta com a REVAP e terminal e as 
bases combativas de SE/AL e PA/AM/MA/AP tam-
bém encontram-se ameaçadas pela desmobilização 
imposta ao norte e nordeste do país. 

Obviamente nosso desejo é por uma greve unifica-
da, porém, ante a “desistência” da FUP, a FNP apresen-
ta total condição para conduzir a greve e pressionar a 
gestão da empresa por um ACT sem perda de direitos 
e contra a privatização. 

Não nos deixemos paralisar pelos indicativos da 
FUP: nossa greve é possível, potente e pode virar 
este jogo!

A GREVE DA FNP É POSSÍVEL 

6/11
9h

PARTICIPE DO ATO 
CONTRA O LEILÃO 
DO PRÉ-SAL 

Rodada de Licitações 
do Excedente da 
Cessão Onerosa 

Grand Hyatt Hotel
Av. Lúcio Costa, nº .600 
Barra da Tijuca

Na manhã desta terça (29), o Sindipetro-RJ re-
alizou uma mobilização no TABG com atraso 
de uma hora na entrada do expediente com 

a participação de trabalhadores próprios e terceiri-
zados. Durante o ato, que também protestou contra 
a retirada de direitos históricos e o desmonte da Pe-
trobrás, questionou-se a posição da FUP que indica a 

aprovação de um acordo rebaixado para desmobi-
lizar a greve nacional. Bases importantes da FNP 
como o Litoral Paulista, São José dos Campos e 
Sergipe/Alagoas também realizaram mobilizações, 
as quais aprovaram uma moção de apoio aos tra-
balhadores da REGAP, em Minas Gerais, que estão 
em greve desde o último sábado, 26 de outubro.

MOBILIZAÇÃO NO TABG


