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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

ATENÇÃO PARA AS ASSEMBLEIAS
DE PLR QUE ACONTECEM ATÉ 27/12 

ATENÇÃO! - O Sindipetro-RJ estará fecha-
do nos dias 20/12 (confraternização dos 
funcionários e diretores), 24 e 25/12 (fes-
tejos natalinos) e 31/12 e 1º de janeiro de 
2020 (comemoração de passagem de ano).

JURÍDICO - Acompanhando o recesso ju-
diciário, de 20/12/2019 a 20/01/2020, nes-
te período o Jurídico do Sindicato realiza-
rá trabalho interno e atendimento apenas 
por agendamento. Para marcar atendi-
mento, entre em contato pelos telefones 
(21) 3034-7318 ou (21) 3034-7319 ou envie 
e-mail para juridico@sindipetro.org.br

RECESSO DE FINAL DE ANO 

Até 27 de dezembro, o Sindipetro-RJ realiza as-
sembleias de base para que a categoria decida 
sobre a PLR, tendo em vista que, na negociação 

ocorrida dia 12/12, a Petrobrás demonstrou grande in-
transigência.  As assembleias terão dois pontos de pau-
ta: primeiro, rejeitar a proposta da Petrobrás; segundo, 
homologar a contraproposta da FNP como referência. 

As assembleias do administrativo serão realizadas 

dias 19, 20, 23, 26 e 27/12. As assembleias das áreas 
operacionais já estão ocorrendo. O quadro completo 
das assembleias será publicado no boletim de quinta-
-feira (19/12). 

É importante e decisiva a participação de toda a cate-
goria. Todos às assembleias! Veja a proposta da FNP em: 
http://bit.ly/cartaPLRFNP
http://bit.ly/contrapropostaPLRFNP

No administrativo dias 19, 20, 23, 26 e 27/12. 
Nas áreas operacionais as assembleias já começaram 

nas trocas dos turnos e serão realizadas a bordo.

https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
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https://www.instagram.com/sindipetrorj/
https://www.facebook.com/sindipetrorj/
https://www.youtube.com/user/campanhapetroleo
https://sindipetro.org.br/
https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
http://bit.ly/cartaPLRFNP
http://bit.ly/contrapropostaPLRFNP


Em reunião com o gerente de relações sindicais da 
Transpetro na última quarta-feira (11), o Sindipetro-RJ 
tratou sobre a mudança nas tabelas de turno para os 

trabalhadores do CNCL, TABG e TEBIG. Foi definida a pre-
tensão de até março/2020 se implantar novas tabelas.

O Sindipetro-RJ irá iniciar as discussões com estas bases 
ainda este ano. Os trabalhadores irão decidir entre a dura-
ção da jornada de trabalho (8 ou 12 horas), sobre qual tabela 
irão adotar (seguindo as premissas apresentadas pela Trans-
petro) e os respectivos horários de entrada e saída.

Os trabalhadores que desejarem enviar suas suges-
tões de tabelas de turno podem fazê-lo pelo e-mail rober-
to.sindipetro@gmail.com. Pedimos que enviem as tabelas 
até o dia 31/01/2020, pois a expectativa é de se iniciar 
as assembleias em fevereiro/2020. Veja nos links ou no 
QR-Code abaixo o material sobre este debate ocorrido no 
CENPES, que passou por este processo ao longo de 2018, 
alguns exemplos de tabela de turno de 8 e de 12 horas, pa-
recer de especialistas sobre escalas de trabalho de turno 
na Petrobrás e vídeo de seminário de Trabalho em Turno, 
realizado no Cepe Fundão.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA 

TABELA DE TURNO: PERSPECTIVA É QUE A 
TRANSPETRO IMPLANTE NOVAS REGRAS EM MARÇO/2020

Na linha de aprofundar e in-
tensificar sua política de privati-
zações fatiadas e vendas de ativos, 
a direção da Petrobrás já estaria 
em conversas com a sócia Mit-
sui para, até o primeiro semestre 
de 2020, acelerar a venda de sua 
participação na Gaspetro. A Pe-
trobrás também planeja recorrer 
ao mercado de capitais para se 
desfazer de suas participações na 
Braskem e em outros ativos, como 
usinas termelétricas, segundo in-
formado pela agência Reuters e 
outros veículos. 

A venda da Gaspetro e dos 
ativos citados deve se somar à 
possível privatização da refinaria 
Landulpho Alves (BA) e de poços 
em terra no nordeste, além dos 
arrendamentos das FAFENs e do 
Terminal de Regaseificação. Sem 
contar a intenção, já manifesta 
pela direção da empresa, de en-
tregar parte significativa do mer-
cado de refino brasileiro ao capital 

privado. O passo mais marcante, 
além da venda das malhas de ga-
sodutos (NTS e TAG), foi a venda 
do controle da BR Distribuidora. 

A Brasil Energia cita recente 
análise do Instituto Nacional de 
Estudos Estratégicos do Petróleo 
(Ineep) que considera que a ven-
da da Refinaria Isaac Sabbá (RE-
MAN), em Manaus, pode levar 
à constituição de um monopólio 
privado, com grande volatilidade 
nos preços dos combustíveis e de-
missões na região. 

Segundo informado pela 
Agência Estado, a Petrobrás pla-
neja ainda reduzir, de 30 para 20 
milhões de metros cúbicos diá-
rios, a cota prevista no novo con-
trato de compra de gás natural da 
Bolívia. Em declaração ao jornal 
Valor Online, Castello Branco 
não escondeu que o objetivo é 
‘abrir espaço ao setor privado’. 

Enquanto isso, a indústria pe-
trolífera (privada) pressiona para 

que seja adotado com urgência o 
modelo único de concessão para 
atividades de exploração e pro-
dução do Pré-Sal, em detrimento 
do modelo de partilha. Ao mesmo 
tempo, não é de hoje que o gover-
no trabalha contra o regime de 
Cessão Onerosa. Tudo para entre-
gar, com ainda mais facilidade, as 
reservas de petróleo brasileiras 
ao capital privado.

São muitos ataques simultâ-
neos contra a Petrobrás e seus 
trabalhadores. Se continuarmos 
à espera de um “milagre eleito-
ral”, será tarde demais para fazer 
qualquer coisa. 

O Sindipetro-RJ convida toda a catego-
ria para uma trilha leve ao mirante do Sa-
copã, no Parque Municipal da Catacumba, 
com um piquenique ao final e confraterni-
zação de fim de ano: cada um leva algo para 
comer. É possível levar as crianças para um 
evento em família. 

A trilha ocorrerá no dia 22/12, domin-
go, e o limite será de 20 pessoas, por ordem 
de inscrição e prioridade aos sindicalizados.  
Inscrições e mais informações para:
marcosdias@sindipetro.org.br

DIREÇÃO DA PETROBRÁS ACELERA FATIAMENTO DA EMPRESA 

REAGE PETROLEIR@!!

http://bit.ly/SeminarioTurno 

http://bit.ly/parecerturno 

http://bit.ly/CartilhaTurno 

http://bit.ly/TabelasTurno 

http://bit.ly/Turno8H

http://bit.ly/TURNO12H
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