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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

SOBRE O NOVO DESPACHO DO TST E 
NOSSAS ASSEMBLEIAS 

Durante todo este processo do ACT, o Sindipetro RJ e a FNP vêm se pautando pela responsabili-
dade como direção sindical, democracia dos trabalhadores e unidade nacional da categoria. 

EM DEFESA DOS EMPREGOS E DIREITOS, ORGANIZAR A GREVE DA FNP!

Todos às assembleias!

DEMOCRACIA porque buscaram garantir os espaços 
próprios e a soberania da vontade dos trabalhadores 
diante do assédio e da tentativa de dirigir o voto dos 
petroleiros, não aceitando passivamente a fraude nas 
assembleias. A empresa define quando libera o ponto 
e quando seus gerentes devem invadir as assembleias 
com o voto de cabresto. Nós garantimos que a livre opi-
nião do trabalhador - com o calendário, regras e demais 
condições necessárias para isso - deve prevalecer.
 
UNIDADE NACIONAL porque, primeiro, empenha-
ram-se em construir a unidade com todos os sindicatos 
e assim o fizeram até o momento em que a FUP, para 
poder entregar o jogo, resolveu rompê-la. A FNP se ne-
gou a abandonar o Rio de Janeiro, assim como a direção 
do Sindipetro-RJ não cedeu à pressão, possibilitando  se-
guir a luta e o surgimento de uma nova proposta.
 
RESPONSABILIDADE porque hierarquizaram a defe-
sa da Petrobrás, do patrimônio público e de toda a clas-
se trabalhadora brasileira; utilizaram todo o arsenal 
político, financeiro e jurídico dos sindicatos para não 
ceder à monstruosa pressão da empresa, do governo 
e da grande imprensa. Entendemos que é nosso dever 
manter erguidas essas bandeiras até seus últimos recur-
sos, passo a passo e com as garantias necessárias. Não 
sucumbimos às chantagens nem nos assustamos com o 
terrorismo do RH.

Temos consciência de que existe hoje uma divisão 
na categoria: muitos trabalhadores convictos de que a 

nossa única saída é a de rejeitar a proposta e enfrentar 
a greve e outros tantos sentindo o peso forte do terro-
rismo da empresa e, ao mesmo tempo inseguros com 
as decisões tomadas pelo Sindicato e pela FNP. Foi um 
operativo corporativo gigantesco nunca visto antes na 
categoria, o qual nosso Sindicato soube enfrentar com 
coragem, se superando organizativamente e mantendo 
sua coerência.

Chamamos à reflexão de todos que não pode ser a 
direção de Castello Branco/Bolsonaro a determinar se o 
Sindicato deve fazer assembleia ou não… Que o papel da 
direção do Sindicato é não ceder às manobras da empre-
sa e à manipulação de assembleias. Frente à existência 
de uma nova proposta, conforme interpretação do TST 
e da própria empresa, já que facultada à nova votação 
para todos os sindicatos, nada mais natural que garan-
tíssemos novas assembleias aqui também.

 
Na noite de ontem, foi encerrada a negociação. Antes de 
mais nada, uma pressão política para jogar confusão e 
dividir os trabalhadores. No próprio despacho, é bom 
lembrar, o TST recomenda que a empresa assine o acor-
do em eventual resultado de aprovação das assembleias.

 
Sigamos juntos na luta, não deixemos que nossos pa-
trões Castello e Bolsonaro façam prevalecer suas nar-
rativas e não cedamos ao jogo político que eles e a outra 
Federação tentam fazer neste momento. Deixemos e 
saibamos valorizar que os rumos de nossa luta estejam 
nas mãos dos trabalhadores.
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“Dormia, a nossa pátria-mãe tão distraída
Sem perceber que era subtraída 

Em tenebrosas transações” 

Trecho de Vai Passar (Chico Buarque) 

MEGALEILÃO DO PRÉ-SAL: 
DENTRE TODOS, O MAIS CRIMINOSO

Nesta semana, quarta (6) e quinta (7), serão reali-
zados dois leilões - excedente da Cessão Onerosa 
e a 6ª Rodada de Partilha, respectivamente – que 

englobam áreas que são consideradas as “jóias da co-
roa” do Pré-Sal. Segundo a Agência Nacional do Petró-
leo (ANP) o Pré-Sal já responde por mais da metade da 
produção nacional e faz com que a Petrobrás chegue à 
marca dos três milhões de barris diários.  

EDUCAÇÃO E SAÚDE PERDEM COM OS LEILÕES
Caso a produção dos excedentes ficasse com a Petro-

brás em regime de partilha de produção, iria gerar pelo 
menos R$ 642,3 bilhões para as áreas de saúde (25%) 
e educação (75%), sendo R$ 318,2 bilhões a partir dos 
royalties e R$ 324,1 bilhões a partir do excedente em 
óleo ofertado à União (a Petrobrás ofertou à União um 
pouco mais da metade do excedente em cada campo). 
E assim, mais um ciclo de pobreza brasileira se com-
pleta com o entreguismo das nossas riquezas. E para 
Guedes e seu neoliberalismo só nos resta novamente 
recorrer a Chico Buarque: “Apesar de você, amanhã 
há de ser outro dia”.

O Sindipetro-RJ organizou as suas as-
sembleias para o horário das 17h, ten-
do em vista a não liberação de ponto 

por parte da empresa e que o voto em urna 
torna o processo mais demorado. Contudo, 
para atender às solicitações da categoria, es-
tamos disponibilizando assembleia em horá-
rio alternativo, nesta quarta-feira, no Circo 
Voador. Esta será  destinada às pessoas com 
deficiências, prioridades (idosos, grávidas, 
lactantes) ou impossibilitadas de participar 
nos horários agendados por compromissos 
intransponíveis.

Pedimos a sua compreensão no atendi-
mento desses critérios e reforçamos o convite 
para participação nas assembleias principais.
HORÁRIO: Primeira chamada às 12h e fecha-
mento dos portões às 12:30h

Reforçamos o objetivo de realizar assem-
bleias menos extensas, com menos interven-
ções e mais mesas de votação disponíveis.

Inclusão de nova assembleia na quarta, na hora do almoço, 
objetiva atender às gestantes, idosos, PCD e outras prioridades 

ASSEMBLEIA HOJE ÀS 17H NO CIRCO VOADOR 

ASSEMBLEIAS

DIA BASE LOCAL HORÁRIO

3ª F - 05/11 EDISE
TRANSPETRO
TBG
PBIO 
VENTURA

CIRCO VOADOR 17h

3ª F - 05/11 APOSENTADOS SINDIPETRO-RJ 14h30

3ª F - 05/11 CAJU 
ARM-RIO 
PORTO

CAJU 12h30

4ª F - 
06/11

Pessoas com priori-
dades dos prédios 
administrativos 

CIRCO VOADOR 12h

4ª F - 
06/11

EDISEN CIRCO VOADOR 17h

5ª F - 07/11 CENPES ADM P. DAS BANDEI-
RAS

11h30

5ª F - 07/1 EDIHB 
EDICIN

CENTRO DE C. 
SULAMÉRICA

17h

6ª F - 08/11 COMPERJ COMPERJ 7h

As assembléias das áreas operacionais e turnos dos prédios administrativos serão 
realizadas nas trocas de turno, aeroportos e a bordo das plataformas, de 2 a 8/11.


