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ANO III - Número CLXVII - 27 de Novembro 2019

ACT ASSINADO, PENDÊNCIAS A SEREM
CUMPRIDAS E LUTAS QUE NÃO ACABAM

Após a assinatura do ACT da Petrobrás e Transpetro que aconteceu na última sexta (22),
foi homologado na segunda (25), o Acordo Coletivo da PBIO e na terça o da TBG.

J

á nesta semana começou a série de reuniões que
envolvem o tratamento de questões importantes
como Tabela de Turno, PLR e Petros.
Na segunda (25) foi realizada uma reunião sobre Tabela de Turno; ontem (26) o tema foi PLR; na sexta (29),
novamente sobre Tabela de Turno e PLR.
Sobre a nova proposta de Equacionamento do
Plano Petros, o Sindipetro-RJ convoca um Colegiado
Aberto na próxima quinta (28) , às 17h30 em sua sede
na Avenida Passos, 34, Centro, já de antemão informando que realizará assembleias nos próximos dias.

REGIME FLEXÍVEL DE HORAS (ADM) E BANCO DE
HORAS - Circula uma informação de que ocorreram
conversas gerenciais que diziam que era necessário encerrar o Banco de Horas do ano de 2019 e que seriam
executados descontos referentes a horas negativas e pagamento das horas positivas. Em reunião com o RH da
empresa, a FNP pediu esclarecimentos sobre essas informações porque há entendimento de que esta medida
é um descumprimento do ACT, pois o Banco Flexível
não foi alterado com este acordo assinado no dia 22 de
novembro. O que foi alterado na realidade foi o regime
fixo, daí não teria porque ocorrer essa mudança agora.
O que está previsto neste novo ACT é que se o empregado tem horas negativas terá três meses (90 dias)
para pagar, ou seja, essas horas devem ser pagas até o
mês de março de 2020. Os representantes da Petrobrás
informaram que existe agora um Banco de Horas em
regime fixo que foi alterado, tendo 120 dias para negociar a forma como o modelo será implementado. Então
esclarecemos que não existe a implantação imediata do
regime fixo. Desta forma queremos acreditar que isso
tenha sido um ruído de informação e não uma tática de

terror para que os empregados paguem suas horas devidas o mais rápido possível.
É HORA DE FAZER O BALANÇO E ORGANIZAR AS
PRÓXIMAS LUTAS - No penúltimo mês de 2019, arrocho e cortes de direitos se materializaram na conjuntura do Brasil e também para a categoria petroleira. As
privatizações da BR Distribuidora, Liquigás, o anúncio
de venda de refinarias já em fase vinculante, os leilões
do Pré-Sal, o arrendamento das FAFENs e a assinatura
de um ACT rebaixado mostraram como o projeto ultraliberal do governo Bolsonaro segue adiante, ao mesmo
tempo em que as categorias resistem de diversas formas e na América Latina, em outros países, explodem
rebeliões massivas.
É inevitável não deixar de olhar o drama que os
companheiros da BR Distribuidora estão passando
ante o terrorismo e assédio para que abandonem a empresa ou aceitem a redução de salários e direitos, um
cenário que ameaça a Liquigás, que também foi vendida e, obviamente, as demais empresas do Sistema.
Seguiremos apostando na unidade da categoria e
da classe trabalhadora como um todo e por isso mesmo
apoiamos toda forma de luta, como as mobilizações ocorridas esta semana em algumas unidades da Petrobrás.
Rechaçamos a interferência do Judiciário e a tentativa da Petrobrás de mais uma vez atacar as finanças do
Sindicato. Por outro lado, é verdade que a categoria deve
fazer um balanço sobre nossa campanha e as dificuldades deste momento, pela política levada a cabo pela direção da FUP ao trair a greve unitária no final de outubro.
Nas próximas publicações e assembleias, pretendemos
incentivar este debate sobre o balanço da campanha e a
reorganização do movimento.

ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em reunião da Direção Colegiada realizada nesta segunda (25) , foi deliberada a remarcação da Assembleia de
Prestação de Contas do Sindipetro-RJ para o dia 10 de dezembro. A alteração se justifica pelo calendário apertado,
já que ocorrerão assembleias simultâneas sobre Petros, Troca de Turno e PLR.
Nos próximos dias será publicado um edital de convocação para a chamada da Assembleia.

JUSTIÇA MANTÉM SUSPENSO
PDO NA BR DISTRIBUIDORA
LIQUIGÁS VENDIDA POR R$ 3,7 BI
Enquanto novembro não acaba, segue o
“saldão” de Castello Branco, torrando
os ativos da Petrobrás

A

direção da Petrobrás informou em 19/11
que assinou com a Copagaz e a Nacional
Gás Butano um contrato para a venda da
totalidade da sua participação na distribuidora de
gás liquefeito de petróleo , Liquigás, por R $3,7 bi.
A Liquigás era uma subsidiária integral da Petrobras que atua no engarrafamento, distribuição
e comercialização de gás liquefeito de petróleo
(GLP). Sobre a importância estratégica desta empresa, o Sindipetro-RJ já publicou várias matérias
(vide, por exemplo, em: http://bit.ly/2pPnz5w
Aliado aos problemas que a venda trará ao país
e à própria Petrobrás, a preocupação agora é que
ocorra a repetição do mesmo processo que está em
andamento na BR Distribuidora , cujos trabalhadores convivem com o terror das demissões, da
perda de direitos e da redução de salários.

BNDES/PETROBRÁS
O presidente do BNDES, Gustavo Montezano,
disse para investidores em Nova York que vai esperar a reação do mercado à oferta pública inicial da
Saudi Aramco, estatal de petróleo da Arábia Saudita, antes de decidir como proceder sobre a participação do banco na Petrobrás. Montezano reconheceu que o último leilão do Pré-Sal foi um “desastre” e
afirmou que é preciso rever o formato dos leilões da
Cessão Onerosa e da Partilha de Produção o “mais
rápido possível”, mas sem dar mais detalhes. Ou
seja, usa pretextos para facilitar ainda mais a entrega do Pré-Sal via regimes de exploração mais favoráveis às multinacionais e lesando o país .

A

juíza Gabriela Canellas, do Tribunal Regional
do Trabalho, 1ª Região, negou nesta segunda-feira (26) o pedido feito pela BR Distribuidora, e manteve a liminar que suspendeu o Programa
de Demissão Optativo (PDO), concedida no dia 19 de
novembro. Apesar de manter a liminar, a juíza determinou uma reunião de conciliação entre a companhia e o Sitramico-RJ, sindicato da categoria de
trabalhadores, para a próxima sexta-feira (29).

É preciso alertar aos companheiros das refinarias para que se atentem ao que está acontecendo na BR Distribuidora. A empresa , que
recentemente foi privatizada , está implementando um programa de demissões e retirada
de direitos. O presidente da BR, Rafael Grisolia,
disse em teleconferência aos funcionários que
eles só saberão se terão lugar na nova estrutura da empresa após o prazo de adesão ao PDO.
Afirmou ainda que poderá haver demissões
após o plano e que quem permanecer na empresa deverá ter sua remuneração adequada
aos patamares de mercado.
Se quisermos de fato resistir e defender as
refinarias e a Petrobrás como um todo, precisamos ter plena consciência da nossa força como
categoria e lutar de todas as formas para garantir o futuro da companhia e de nossos empregos.
Resistir é lutar:

Não à privatização da Petrobrás!
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O EMBUSTE DO DISCURSO
DO MERCADO

A

direção atual da Petrobrás, escandalosamente subserviente aos interesses das
multinacionais e do sistema financeiro,
busca nos disciplinar segundo os interesses imediatos destes mesmos agentes.
Ela obtém vitórias parciais neste sentido, usando o endividamento da empresa como arma, além
de abusar de conceitos que falam ao “senso comum”
como a “justiça” da meritocracia e a importância
da disciplina de capital e da responsabilidade financeira. Aposta igualmente na crise de representação que viveu/vive o movimento sindical e na
desesperança que se abateu sobre grande parte da
população, acreditando que as classes trabalhadoras nunca poderão obter ganhos de fato. Neste cenário, esta direção indigna de qualquer admiração
reduz a empresa em portfólio, tamanho, presença
e futuro, caminhando na contramão de todas as
grandes concorrentes ao se desfazer de ativos estratégicos como refinarias, dutos, distribuidoras de
combustíveis em geral e GLP, FAFENs e campos de
petróleo. Reduz o efetivo petroleiro, próprio e contratado, tratando as pessoas como recursos dispensáveis, embora diga o contrário. Reduz as condições de vida do efetivo que permanece na empresa,
através de um ACT rebaixado e das condições cada
vez mais inseguras de trabalho, usando, por outro
lado, indicadores de acidentes como condicionantes
a uma remuneração “melhor”. Essa mesma direção, descaradamente chorona por conta de uma
“crise” que faz faltar dinheiro na Petrobrás, acumula para si somas vergonhosamente altas sob o
nome de RVE, a qual também distribui parte para
funcionários com função gratificada, objetivando
comprá-los, e o que sobrar, se sobrar, vai para os
demais de acordo com o cargo e o tempo de casa.
Vivemos o máximo da contradição dentro da
Petrobrás de hoje, cada vez mais inviabilizada
em sua eficiência por meio de mil regrinhas de
“compliance”, enquanto a corrupção maior se
passa diante de todos: privatizações fatiadas, desemprego e, no futuro, fim da Petrobrás, daquela
companhia que por mais de 60 anos moveu este
país e concretizou sonhos sob inúmeras formas.
A decisão que se impõe hoje é: aceitar ou lutar. De
que lado você está petroleir@?

PETROBRÁS ARRENDA FAFENs
E TERMINAIS POR MIXARIA

A

Petrobrás assinou nesta na quinta-feira (21) o
arrendamento das fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia (FAFEN-BA) e de Sergipe
(FAFEN-SE) para a empresa Proquigel Química S.A,
que terá o controle das unidades por um período de
dez anos, renováveis por mais dez, com o negócio envolvendo o valor irrisório de R$ 177 mi, incluindo os
terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de
Aratu, na Bahia. Situação esdrúxula se lembrarmos
que o aumento esperado da produção de gás, por conta do Pré-sal, naturalmente induz ao investimento
para monetizar (dar mais valor) este insumo.
O CENÁRIO QUE FAVORECE OS
CONCORRENTES DA PETROBRÁS
Em janeiro de 2019, o petroleiro Guilherme Moreira da Silva publicou em nossa coluna opinião um
texto (http://bit.ly/CenariosFAFENs) sobre três possíveis cenários para as FAFENs. “Fica evidente que
em nenhum cenário a Petrobrás será beneficiada, e
muito menos a população, por isso só temos a perder
com essa manobra. Não podemos perder de vista que
a Petrobras é uma estatal e essa decisão tem a anuência do governo federal, que demonstra a total falta de
compromisso com a geração de emprego, o preço dos
combustíveis e com a soberania energética e alimentar do país” – escreve.
O especialista descreve que a direção da Petrobrás age na contramão dos interesses da empresa e
dos brasileiros de forma deliberada e consciente ao
desmontar toda sua estrutura de empresa integrada de energia. “Isso se insere num cenário de grave
ataque ao projeto de uma Petrobrás como uma empresa integrada de energia, que é o modelo praticado por todas as principais multinacionais do ramo
do petróleo. Esse processo vai justamente na linha
do novo presidente da Petrobrás, Roberto Castello
Branco, que quer transformar a Petrobrás numa
mera operadora do Pré-Sal”

GESTÃO DA PETROBRÁS ASSEDIA E PERSEGUE,
MAS PETROLEIROS NÃO RECUAM NA LUTA
Audiência de mediação não teve acordo e a empresa segue sua política
de tentar impedir a atividade sindical

N

a tarde desta segunda-feira (25), no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJ-RJ), Centro do Rio,
foi realizada a primeira audiência
de conciliação no processo que a
Petrobrás move por danos morais
e materiais contra três dirigentes
sindicais e um petroleiro da CIPA,
porque tentam impedir via Judicial a venda de ativos importantes
da companhia : suas refinarias.
Os diretores do Sindicato Eduardo Henrique, Natália Russo, Igor
Mendes, além do cipista Marcelo
Bernardo são alvos de processos
individuais em que a Petrobrás
cobra R$ 120 mil de cada.
“Foi cumprido o nosso papel
de vir aqui no Judiciário e participar desta audiência, mas a mediação foi concluída sem que as
partes chegassem a um acordo.
Nós entendemos que não seria
cabível uma mediação neste momento e a Petrobrás , por sua vez,
entende que também não seria
possível uma mediação.Agora
o processo irá seguir seu curso
normal que terá a apresentação
das defesas, tendo um prazo de

15 dias para apreciação das defesas e será marcado uma nova audiência, mas já no curso do processo para julgamento de mérito”
– explicou a advogada da assessoria Jurídica do Sindipetro-RJ,
Karina de Mendonça Lima.
A Petrobrás através de seus
advogados não demonstrou
qualquer interesse em promover um acordo no encontro promovido no modelo de Conciliação Pré-Processual.
“A Petrobrás quer continuar
intimidando os trabalhadores
e os sindicatos, e da nossa parte
vamos continuar a defender a
Petrobrás, defender as refinarias
e continuar com as ações em defesa do patrimônio da empresa”
– reafirmou Eduardo Henrique,
diretor do Sindipetro-RJ.
A luta não é só em defesa do
patrimônio da Petrobrás e do
Brasil que está sendo entregue
pelo governo Bolsonaro, sob a tutela neoliberal de Paulo Guedes.
Estamos lutando contra um processo de perseguição e intimidação a todos aqueles que se opõem
a venda imoral do patrimônio

público. Então agradecemos a
todos os companheiros da categoria que estão compartilhando
o nosso vídeo denúncia, que estão assinando a petição eletrônica e somando-se a nossa luta em
defesa da Petrobrás. São vários
colegas que estão sendo atacados
como consultores, não deixando
de citar o caso das diretoras do
Sindipetro-RJ , Carla Marinho e
Patrícia Laier que tiveram suas
consultorias retiradas pela direção da empresa, mas que conseguimos reverter a situação de
ambas na justiça. Também podemos citar outros diretores do
Sindicato que estão sob perseguição da direção da empresa como:
Antony Devalle, Moara Zanetti,
Vinícius Camargo e vários outros colegas que convivem com
algum tipo de intimidação por
parte da empresa.

Mas o recado está dado :
ninguém vai ficar para trás e
vamos continuar na luta, defendendo o patrimônio público
com toda a força necessária.
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