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UNIFICAR, EXPANDIR E FORTALECER A

GREVE NACIONAL PETROLEIRA

Este é o recado para toda a sociedade e todos
os petroleiros e é a ação em curso nos sindicatos
da FNP, em suas bases, para fortalecer a Greve
Petroleira e unir toda a categoria pela base e em
luta na defesa dos empregos, direitos, por uma
Petrobrás integrada e forte, indutora do crescimento econômico e do emprego.

Desde o fechamento do ACT, e a continuidade dos
ataques da direção da Petrobrás e nenhuma negociação de fato (PLR, Tabelas de turnos, Banco de horas,
Pagamento pela privatização (PPP), GD para demitir,
calote nas dívidas com a PETROS e PED etc), apontamos a necessidade de nos reorganizar para enfrentar
de conjunto a agenda de privatização, a retirada de direitos e as demissões. A hibernação da Araucária Nitrogenados ( ANSA) e as demissões em massa em curso,
são uma inflexão e um aprofundamento na política de
desmantelamento da Petrobrás e tentativa de desmoralização dos petroleiros aberta a partir da derrota da
categoria durante as negociações do ACT_2019/2020,
graças, inclusive, à política da FUP em suspender a
greve e aceitar o rebaixamento proposto pelo TST.
Agora, neste último final de semana, no dia 1º de
fevereiro, a categoria petroleira respondeu ao chamado da greve em curso, por todos os diversos ataques e
em resposta à virulência da ação na ANSA, bem como
ao que se concretiza na BR Distribuidora privatizada, que demitiu cerca de 40% de seu efetivo próprio e
cortou direitos a partir da ameaça da demissão versus
um “acordo” individual rebaixado. Assim, como não se
construiu a devida unidade prévia no âmbito das Federações, vamos construí-la na luta e pela base!
A FNP já está em campo devido à programação de sua Jornada de Lutas realizando assembleias
a fim de cumprir os prazos legais necessários para
a greve, e seguindo com atos, atrasos, cortes de rendição, fortalecendo assim o nosso movimento, conforme já se deu no ato realizado em frente ao EDISE em que participaram dirigentes da FNP e do
Sindipetro-RJ, contando também com a presença
dos trabalhadores da ANSA ameaçados de demissão.
Continua no verso --->
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ASSEMBLEIA DO SINDIPETRO-RJ APROVA GREVE
Setoriais de terça a quinta
Conforme anunciado durante o fim de semana,
optamos por realizar uma assembleia centralizada no
sindicato para cumprir o prazo legal.
Veja na página 3, o AVISO DE GREVE - a partir
das 23h de quinta 06/02 - enviado à empresa nesta
segunda-feira.
De terça a quinta, as reuniões setoriais para organizar concretamente as ações locais e indicar os
membros para o Comando de Greve acontecem nas
unidades, conforme calendário que já divulgamos
parcialmente na página 2. Fique atento às redes sociais do Sindipetro-RJ para demais orientações.
Reforçar a comunicação junto à população sobre temas como o preço dos combustíveis e o papel
da Petrobrás e buscar unificar as mobilizações com
outras categorias em luta (como Casa da Moeda,
Correios, Dataprev, Setor Elétrico, Educação) foram
outras resoluções aprovadas.
https://sindipetro.org.br/aviso-de-greve-rj/

PLATAFORMAS
Orientamos o
pessoal das plataformas a confirmar sua adesão
à greve formalizada em assembleia centralizada e realizada
no Sindipetro-RJ na noite de
segunda-feira (03) e a organizar, a partir das orientações
gerais do Sindicato, como
cada plataforma se integrará,
fortalecendo o movimento
nacional, a partir das 23h de
quinta-feira, 06/02.

PETROBRÁS – Greve desde 1º de fevereiro, bases da FNP
em adesão.
CASA DA MOEDA - Realizaram mobilizações em janeiro e
greve de 24h nesta segunda (03).

CATEGORIAS EM LUTA

Essa Greve Nacional Petroleira defende a dignidade dos
trabalhadores, uma jornada salubre, o cumprimento do ACT,
e de suas cláusulas, e o combate
à política de remuneração variável, o PPP, que paga muitos
bônus à alta gerência por privatizar a Petrobrás e vender os
seus negócios no curto prazo.
É importante apontarmos
que quem tem que definir os
próximos passos deste movimento são os trabalhadores
grevistas de cada local. Daí, a
necessidade da existência de comandos de base em todo o país
para que possam enfrentar os
desafios que estão colocados,
pois só assim, será possível radicalizar o movimento de forma a se contrapor e conseguir
derrotar o projeto de Bolsonaro,
Guedes e Castello Branco contra
a Petrobrás.
Não há solução individual
para a agenda de destruição em
curso. Vamos à luta! Vamos construir a mais ampla unidade da
classe trabalhadora para lutar!
Acesse os vídeos de convocação para a greve: http://bit.ly/
VideoGreve e http://bit.ly/ChamadoAssembleia

ELETRICITÁRIOS - Assembleias de 03/02 até dia 11/02
para campanha de ACT.
CORREIOS/ECETISTAS – Mobilizações e greve agendada
para 12/02.
DATAPREV – Greve consegue suspender demissões.
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – GREVE convocada
para 18/03.
CEDAE/INSS – Em mobilização para GREVE.
EDUCAÇÃO - Assembleias: 05/02 - Rede Municipal; 11/02
- Rede Estadual.
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AEROPORTO E A BORDO
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CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2020
APERTE O BOTÃO COMPARTILHADO E
FORTALEÇA O SINDICATO
O desconto ocorrerá apenas
para trabalhadores que manifestarem sua opção até 09/03. Após
as mudanças na legislação trabalhista, a contribuição assistencial
equivale ao antigo imposto sindical que era descontado compulsoriamente dos trabalhadores e
trabalhadoras. A contribuição,
agora facultativa, representa o
valor de um dia de trabalho, descontada em uma única parcela,
no contracheque de março.
POR QUE CONTRIBUIR? - Um Sindicato
lastreado na contribuição financeira voluntária da categoria estreita seus compromissos
com os interesses da categoria e
da classe trabalhadora, conquista autonomia, independência
e recursos necessários para se
contrapor à retirada de direitos
e tem força para combater desmandos de toda e qualquer natureza. Ações judiciais, políticas
e administrativas precisam de
suporte financeiro para serem
implementadas!
BOTÃO DE SERVIÇOS - Manifeste sua concordância, até 09/03/2020, por
meio do Serviço “Contribuição
Sindical – Declaração de Concordância”, disponível no Botão de
Serviços, que pode ser acessado
pelo Portal Petrobrás e pela internet, em www.empregado.petrobras.com.br. Você não precisa
estar nas instalações da companhia para utilizar o Botão de Serviços. Em caso de dúvidas, a empresa disponibiliza o Call Center
(0800 287 2267) ou AtendeRH
(chat 24 horas, com acesso pelo
aplicativo SAP Fiori ou na página Para o Empregado do Portal
Petrobrás).
OUTRA FORMA DE CONTRIBUIR? - Doação direta na conta do Sindipetro-RJ.
Proceda o repasse para a conta
bancária do Sindipetro-RJ por
transferência bancária, doc ou
ted que são depósitos identificados. Confirmada a doação envie
o comprovante para o email: doacao@sindipetro.org.br
CONTA DOAÇÃO
SINDIPETRO-RJ
CNPJ 33.652.355/0001-14
Banco do Brasil – 001
Agência – 0183-X
Conta Corrente – 407560-9

QUADRO NACIONAL

Atualizado às 17h

03/02 - Na tarde desta segunda-feira (03) a greve dos petroleiros avançou para 13 estados do país e
24 unidades do Sistema Petrobrás. Petroleiros fazem mobilizações em todo país, na defesa dos direitos e da
Petrobrás pública. Bases da FNP se somam ao cenário de greve nacional da categoria, além de integrarem a
Jornada de Lutas da Federação.
SINDIPETRO-RJ
LITORAL
PAULISTA

SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

Ato em unidade com a FUP no EDISE, assembleias em unidades operacionais e na sede do Sindipetro-RJ.
Nesta segunda (3), houve atraso na RPBC e UTE Euzébio Rocha, com a participação do administrativo e Grupo 1, e corte de rendição do turno. Também foi trocado o Grupo 5, que já estava há 16 horas na refinaria. Os petroleiros iniciaram o terceiro dia de mobilização contra
a extensão da jornada de trabalho em mais três horas e meia, exigida pela chefia da RPBC/
UTE Euzébio Rocha aos petroleiros de regime de turno, que haviam realizado dobra. A mobilização iniciou no domingo e no início da noite de noite, realizaram assembleia de greve e mobilizações contra as demissões que acontecem de norte a sul do país no Sistema Petrobrás.
Na manhã de segunda-feira (3) os trabalhadores do Grupo 3 da REVAP (Refinaria Henrique Lage)
realizaram corte de rendição contra a extensão da jornada do interstício. No domingo (2) o Grupo 4,
também fez o corte contra a extensão da jornada de trabalho em mais três horas, após a dobra, sem
o pagamento de hora extra.

PARÁ/AMAZONAS/
MARANHÃO/AMAPÁ

Assembleias acontecem hoje (4) e amanhã (5).

ALAGOAS/SERGIPE

Assembleias acontecem hoje (4).

AMAZONAS

Refinaria de Manaus (REMAN) - sem rendição no turno desde às 23h30 de 31/01.

RIO GRANDE DO NORTE

Polo de Guamaré - trabalhadores aprovaram indicativo de suspensão de PTs a partir das 0h desta
terça, 04/02. Base 34 - trabalhadores em estado de greve.

CEARÁ

Terminal da Transpetro em Mucuripe - adesão parcial dos trabalhadores nesta segunda (03). Temelétrica TermoCeará - sem rendição no turno desde às 15h de 02/02. Fábrica de Lubrificantes do
Nordeste (LUBNOR) – sem rendição no turno desde às 23h de 31/01.

PERNAMBUCO

Refinaria Abreu e Lima (RNEST) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02
com 100% de adesão dos trabalhadores. Terminal Aquaviário de Suape - sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02 com 100% de adesão dos trabalhadores.

BAHIA

Refinaria Landulpho Alves (RLAM) - sem rendição no turno desde às 23h de 31/01. Terminal Madre de Deus – sem rendição no turno desde as 07h de 01/02. Nos campos de produção, estão sendo
realizados piquetes permanentes até às 15h, com adesão dos trabalhadores próprios e terceirizados.

ESPÍRITO SANTO

Base 61, polo de produção terrestre em São Mateus - 100% de participação dos trabalhadores terceirizados e próprios.

MINAS GERAIS

Termelétrica de Ibirité (UTE-Ibirité) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02. Refinaria
Gabriel Passos (REGAP) - sem rendição no turno desde às 23h30 de 31/01.

RIO DE JANEIRO

Segue a ocupação da sala no Edifício Sede Administrativa da empresa (EDISE), à espera de negociação.
Refinaria Duque de Caxias (REDUC) - sem rendição no turno desde a zero hora 01/02. Norte Fluminense
– atrasos de 2 horas em todas as bases de terra, em Macaé; as plataformas estão seguindo a orientação do
Sindicato de realizar levantamento de pendências de segurança e de efetivo além de verificar se houve
embarque de equipes de contingência a bordo.

SÃO PAULO

Terminal de Barueri – adesão dos trabalhadores na manhã do dia 03/02. Refinaria de Paulínia (REPLAN) - sem rendição no turno desde às 23h30 de 31/01. Refinaria de Capuava, em Mauá (RECAP)
- sem rendição no turno desde a zero hora 01/02

PARANÁ

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO
SUL

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) - sem rendição no turno desde a zero hora 01/02. Fábrica de Xisto (SIX) - sem rendição no turno desde a zero hora 01/02. Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (FAFENPR/ANSA) – sem trabalhadores da operação e da manutenção no interior da
unidade. Acampamento na porta da fábrica prossegue desde o dia 21/01. Terminal de Paranaguá
(TEPAR) - sem rendição no turno desde a zero hora 01/02.
Terminal de Guaramirim (TEMIRIM) - trabalhadores aderiram à greve nesta segunda (03/02). Terminal de São Francisco do Sul (TEFRAN) - trabalhadores aderiram à greve nesta segunda (03/02).
Base administrativa de Joinville (EDIVILLE) - trabalhadores aderiram à greve.
Terminal de Niterói (TENIT) – adesão à greve na manhã de 03/02. Refinaria Alberto Pasqualini
(REFAP) – sem rendição no turno desde as 07h de 01/02.
(Com informações da FNP e FUP)

