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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Petroleir@s,
Apesar de não termos conseguido emplacar uma 

greve durante o ACT, a necessidade dela continua. Ali-
ás, aumentou, pois, como não a fizemos, o governo e 
Castello Branco se sentiram à vontade para aumentar 
os ataques. Assim, nossa pauta de reivindicações se 
opõe aos ataques crescentes:

– Demissão em massa dos trabalhadores da ANSA e 
Sistema Petrobrás sem qualquer negociação com os 
sindicatos;
– Implementação do banco de horas antes do negociado;
– Alteração de padrões para a retirada de direitos;
– Precarização da AMS;
– Mudança das tabelas de turno unilateralmente como 
coação para deixar de exigir os passivos trabalhistas;
– Redução de efetivo nos terminais;
– Gerenciamento de desempenho instruído para susten-
tar demissões por “baixo desempenho”;
– Precarização das condições de trabalho, segurança e 
saúde;
– Calote na PLR dos trabalhadores para instituição de 
uma política de remuneração variável imoral (PPP), em 
que a alta gerência se auto premia com valores vultosos;
– Calote das dívidas com a Petros e descontos e confiscos 
do PED contra os aposentados e trabalhadores da ativa.

Todas as bases sabem que não foi fácil a punhala-
da tomada no ACT e os ataques que seguem derivados 
dele. Ao mesmo tempo, neste momento temos algo que 
não tínhamos naquele período, que é a forte greve pe-
troleira e a greve de outras categorias nacionalmente. 
Não podemos desperdiçar momentos como o atual. Por 
isso, estamos convidando toda a categoria a retomar o 
fôlego e realizar uma greve petroleira nacional e forte!

E para esclarecer e limpar o terreno, a decisão li-
minar proferida solitariamente por um juiz do TST, 
não declara a greve em curso como ilegal, pois só no 
julgamento do mérito poderia fazê-lo, mas impõe pa-
râmetros para sua realização que carecem de tempo 
para serem esclarecidos e implementados. Assim, juri-
dicamente, buscaremos as medidas e esclarecimentos 
e, na sequência, reorientaremos os trabalhadores.

Devemos fortalecer nosso movimento para garan-
tir o exercício de nosso direito de greve e confrontar 
todo o abuso à lei.

Continua no verso --->

Outro informe importante é que a FNP continua 
aprovando greve em suas bases, realizando cortes de 
rendição, etc. E a FUP segue orientando pela manu-
tenção da greve.

Categoria Petroleira,

Não podemos deixar esse momento passar! Não 
sabemos quando virá um próximo e não temos tem-
po, vide: BR Distribuidora , ANSA, refinarias, todos 
os descumprimentos de ACT , PDV assedioso ; plano 
de demissão por “baixo desempenho” , estímulo às 
sanções disciplinares que componham lastro para 
demissões , as falácias das desmobilizações com re-
alocação no Sudeste com prazo de validade, pois já 
está em curso o PDV corporativo ,  os cortes de orça-
mento no centro de pesquisa da Petrobrás (CENPES), 
mesmo havendo dotação orçamentária crescente , 
calote na PLR e nas dívidas com a PETROS , confisco 
das aposentadorias pelo PED etc.

CRESCE A GREVE PETROLEIRA
Setoriais do RJ organizam participação de 

nossa base, a partir de hoje à noite.

https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/
https://twitter.com/Sindipetro_RJ
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
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S E T O R I A I S
BASE LOCAL DIAHORÁRIO

EDISEN QUI 06/02 12h30

EDISE + ATO COM OS  APOSENTADOS QUI 06/02 12h30

EDIHB QUI 06/02 12h30

TABG TURMA D QUI 06/02 07h

TBG QUI 06/02 06h30

TEBIG QUI 06/02 TURNOS

EDISEN QUI 06/02 12h30

CENPES CIPD QUI 06/02 7h

CENPES CIPD QUI 06/02 15h

CENPES PCV2 QUI 06/02 23h

PLATAFORMAS NA ENTRADA DO EDIHB, AEROPORTO E A BORDO

UTE-BLS QUI 06/02 15h

TEJAP E TEVOL QUI 06/02 10h e 15h

A NECESSIDADE DA GREVE URGE

A greve é nosso instrumento mais forte como 
trabalhadores, é a nossa única saída, como já indi-
caram algumas vezes Salim Mattar, Castello Bran-
co, Bolsonaro, General Heleno e cia. Eles falam 
disso em seus discursos, pois temem nosso movi-
mento nacional.

Precisamos de todxs e de cada um!
Vamos defender os investimentos que criam 

empregos!
Cruzemos os braços a partir dessa sexta-feira, 

dia 07/02/2020 e vamos somar, fortalecendo todos 
aqueles já em luta!

Vamos juntxs!

SINDIPETRO-RJ

Essa Greve Nacional Petroleira defende a digni-
dade dos trabalhadores, uma jornada salubre, o cum-
primento 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 Petro-
brás 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 neces-
sidade 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 der-
rotar o projeto de Bolsonaro, Guedes e Castello Bran-
co contra a Petrobrás.

Não há solução individual para a agenda de des-
truição em curso. Vamos à luta! Vamos construir a 
mais ampla unidade da classe trabalhadora para lutar!

Polícia “cerca” a entrada da REDUC 
para impedir GREVE 



 

QUADRO NACIONAL QUARTA-FEIRA (05/02)
SINDIPETRO-RJ Comunicado de Greve enviado à Petrobrás na segunda-feira (03/02), conforme decisão 

da assembleia e, para cumprimento do prazo legal, greve a partir de 23h de quinta-feira 
(06/02). Em assembleia na terça-feira (04/02), aposentados aprovaram ato em defesa dos 
empregados das refinarias, hoje, quinta-feira (06/02), a partir das 12h30, no EDISE.

Litoral Paulista RPBC, UTE Euzébio da Rocha e Terminal Alemoa - Realizaram cortes de rendição no 
domingo e seguem com cortes alternados até adesão total. Por ampla maioria, petroleiros 
do Litoral Paulista aprovaram a greve, em assembleia realizada na noite de segunda-feira 
(03/02).

São José dos Cam-
pos

Na quarta-feira (05/02) petroleiros do turno e do H.A. da REVAP (Refinaria Henrique 
Lage) realizaram mais um protesto na refinaria, contra a retirada de direitos, as demis-
sões na FAFEN Araucária e a hibernação da unidade. Desde domingo (02/02) os traba-
lhadores estão realizando atrasos, atos e mobilizações.

Pará/Amazonas/
Maranhão/Amapá

Assembleias sendo realizadas hoje.

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

Ceará Usina Termelétrica, em Caucaia (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. Cinco plataformas marítimas somente com liberação de serviços neces-
sários para a segurança e habitabilidade.

Bahia Unidades da UO-BA (Taquipe, Miranga, Bálsamo, Araças, Candeias, Santiago e Buraci-
ca) - atividades paralisadas. 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. Usina de Biocombustíveis de Candeias (PBIO) – Adesão de 100% dos trabalhadores 
desde segunda (03/02). Nos campos de produção terrestre estão sendo realizados piquetes 
permanentes, com adesão dos trabalhadores próprios e terceirizados.

 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. Terminal de Campos Elíseos (TECAM) – trabalhadores aderiram à greve 
na segunda (03/02). O turno opera com o número mínimo para as instalações, um opera-
dor e um supervisor. Termelétrica Governador Leonel Brizola (UTE-GLB) – trabalhadores 
estão mobilizados desde segunda (03/02), com atrasos crescentes no turno. REDUC - sem 
rendição de turno desde a zero hora de 01/02. No Norte Fluminense, aa noite de segun-
da (03/02), os trabalhadores das plataformas da Bacia de Campos começaram a seguir a 
orientação do sindicato de entregar a operação das unidades para as equipes de contin-
gência da Petrobrás. São 17 plataformas no movimento, que teve início no sábado (01/02), 
com levantamentos de pendências de segurança, efetivo e se houve embarque de equipes 
de contingência a bordo.

Paraná Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) - sem rendição no turno desde a zero hora 
de 01/02. Fábrica de Xisto (SIX) - sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02. Fá-
brica 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

Pernambuco Refinaria Abreu e Lima (RNEST) – sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02. 
Terminal Aquaviário de Suape - sem rendição no turno desde a zero hora de 01/02.

Rio Grande do Sul Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) – sem rendição no turno desde as 07h de 01/02. 
Terminal de Niterói (TENIT) – adesão à greve na manhã de 03/02.

Santa Catarina Nos terminais de Guaramirim (TEMIRIM), São Francisco do Sul (TEFRAN) e na Base 
administrativa de Joinville (EDIVILLE) os trabalhadores aderiram à greve na segunda 
(03/02). No Terminal Terrestre de Itajaí (TEJAÍ) a greve iniciou na terça-feira (04/02).

Rio Grande do 
Norte

Polo de Guamaré – uma comissão de base está verificando as condições de segurança nas 
permissões de trabalho (processamento e produção de GLP, querosene de aviação e diese). 
Base 34 - trabalhadores em estado de greve.

Espírito Santo Unidade de tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC) - trabalhadores cortaram a rendição 
no turno na manhã desta terça (04/02).  Sede administrativa da Base 61, polo de produ-
ção terrestre em São Mateus - 100% de participação dos trabalhadores terceirizados e 
próprios.

Com informações da FNP e da FUP.



Veja as orientações de greve nas plataformas e os 
modelos de documentos no site do Sindipetro-RJ 

em http://bit.ly/OrientacaoModelos

http://bit.ly/OrientacaoModelos

