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EM ASSEMBLEIA REALIZADA NA SEDE DO
SINDIPETRO-RJ, NA TARDE DESTA QUINTA (20/2),
A CATEGORIA APROVOU:
- Suspensão temporária da greve;
- Manutenção do estado de greve;
- Nova assembleia na primeira semana de março;
- Participação na mediação no TST;
- Campanha permanente “Puniu, Parou!”;
- Manifesto por um Comando Unificado Pela Base;
- Ato dia 6 de março (em local e horário a ser definido).

Resultado:
Pela suspensão da greve - 123
Pela continuidade da greve - 25
Abstenções - 5

PAUTA DE LUTAS
- Reversão integral das demissões da ANSA (FAFEN- PR);
- Cancelamento da venda das refinarias, terminais e fábricas de fertilizantes evitando demissões em massa e
possibilitando a venda de combustíveis e gás de cozinha mais baratos (pelo fim da PPI);;
- Garantia do cumprimento do atual ACT, com negociação de verdade na mediação sobre os demais itens incluindo PLR, suspensão da aplicação de tabela de turno, banco de horas, mudança de catracas, PPP etc;
- Cancelamento integral dos descontos (dias parados);
- Cancelamento das advertências;
- Garantia de nenhuma transferência, desimplante ou sanção disciplinar;
- Cancelamento das multas, desbloqueio das contas e volta do repasse das mensalidades aos Sindicatos.
Ao final foram passadas orientações do Jurídico para retorno ao trabalho. Em caso de dúvida entre
em contato pelo telefone 3034-7300 ou pelo e-mail juridico@sindipetro.org.br

TRABALHADORES DO CENPES CELEBRAM O 4º “OSCAR”
DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO QUE A PETROBRÁS QUASE ESCONDEU

N

esta quarta-feira (19), durante mobilização na Praça das Bandeiras, trabalhadores do CENPES e diretores do Sindipetro-RJ realizaram uma cerimônia para
celebrar simbolicamente o recebimento, pela 4°
vez, da maior premiação da Indústria do Petróleo
(OTC Distinguised Achievement Award) conquistada recentemente pela Petrobrás que fez uma
tímida divulgação. O prêmio foi referente às tecnologias desenvolvidas e aplicadas no Campo de
Búzios, no Pré-Sal.

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL
ULTRAPASSA 4 MILHÕES BARRIS
E O COMBUSTÍVEL ENCARECE A CADA DIA. COMO EXPLICAR ISSO?
Enquanto suas refinarias sofrem com a ociosidade
provocada por uma política de preço de combustíveis
que tem como referência o preço de importação (PPI –
Política de Paridade Internacional) e entrega o mercado
da Petrobrás para as concorrentes, o Brasil segue mantendo recordes na produção de petróleo.
Em janeiro de 2020, pela primeira vez, a produção
de petróleo e gás natural no país ultrapassou 4 milhões
de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), totalizando 4,041 milhões de boe/d. O mês registrou recorde de
produção tanto de petróleo – 3,168 milhões de barris por
dia (bbl/d) – quanto de gás natural – 138,753 milhões de
metros cúbicos por dia (m³/d).
A produção de petróleo representou um aumento de
1,99% com relação a dezembro de 2019 e de 20,43% com
relação a janeiro do ano passado. Já a de gás natural foi
0,71% maior que no mês anterior e 22,58% maior do que
no mesmo mês de 2019.
A produção no Pré-Sal foi de 2,682 milhões de boe/d,
representando 66,37% de toda a produção nacional.
Nessa região, foram produzidos 2,150 milhões de
bbl/d de petróleo e 84,572 milhões de m³/d de gás.
O maior produtor em janeiro foi o campo de Lula,
com 1,052 milhão de bbl/d de petróleo e 44,096 milhões
de m³/d de gás.
Há que se destacar, no entanto, que com as vendas de

ativos e “parcerias”, a Petrobras perde uma fatia crescente desta produção, que é exportada sem o menor compromisso com o mercado interno. Postura, por sua vez,
defendida e adotada pela gestão da estatal.
Está mais do que claro que a política do governo federal e da direção da Petrobrás é a de reduzir a empresa a uma produtora e exportadora de óleo cru, visando
atender os interesses dos grandes capitalistas do petróleo, às custas do empobrecimento da população. É inadmissível produzir tal quantidade de petróleo, contarmos
com um parque de refino completo e nos submetermos
a uma política de preços de combustíveis que considera
os preços internacionais, soma a eles os gastos com fretes do exterior para o Brasil, os custos de internação dos
produtos (gastos portuários e alfandegários), o custo de
seguro para precaver variações de cambio e preços e, no
final, atribui uma margem de lucro. A Petrobrás age desnecessariamente como se fosse uma importadora e com
isso beneficia especuladores nacionais e internacionais,
concorrentes e traders internacionais, enquanto a população paga mais caro pelos combustíveis, mesmo que o
petróleo jorre como água de nossas plataformas.
Os dados estão disponíveis no Painel Dinâmico de
Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP: http://
www.anp.gov.br/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/
painel-dinamico-de-producao-de-petroleo-e-gas-natural

NOVO PED DO PPSP APROVADO

O

ntem, dia 20, a Petros divulgou a todos que
o novo PED do PPSP foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação.
Houve redução das metas atuariais, 4,43% para
o PPSP-R e 4,37% para PPSP-NR.
Nossos conselheiros solicitaram que fosse disponibilizado um simulador no site, mas para o cálculo
basta o salário de participação (ativos) ou o benefício Petros (assistidos) como base para multiplicar
pela alíquota.

Foi a nossa união e a luta
que proporcionou essa solução mediada. Portanto a luta
continua para que possamos ter o ressarcimento
das perdas e um controle
da gestão que nos permita mais transparência
na Petros.
O PED aprovado
agora deve passar
pela Petrobrás, Sest e Previc, e não deverá ser implantado
antes da chancela de todos.
Os novos regulamentos ficarão por 30 dias acessíveis no site da Petros para todos conhecerem.

As novas alíquotas de contribuição extraordinária ficaram menores:
PPSP-NR:

PPSP-R:

Ativos: 12,00%

Ativos: 10,56%

Assistidos: 13,59%

Assistidos: 12,05%

ASSEMBLEIA PARA ELEGER A COMISSÃO ELEITORAL - 10/03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
De acordo com os artigos 23º, 26º e 27º do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores das
Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias
Primas, Derivados, Petroquímicas e Afins, Energias de Biomassa e Outras Renováveis e
Combustíveis Alternativos no Estado do Rio de Janeiro – SINDIPETRO-RJ, ficam convocados
os associados deste sindicato para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se
realizará no dia 10 de março de 2020, em nossa sede – Avenida Passos, nº34, Centro, Rio de
Janeiro, sendo a primeira chamada às 17h30 e a segunda e última chamada às 18h, com
qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
1. ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL – PLEITO 2020/2023.
2. APROVAÇÃO DE MOTIVO DE COMOÇÃO NACIONAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS
24º E 26º DO ESTATUTO
3. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE ELEIÇÃO PELA COMISSÃO
ELEITORAL – ARTIGO 26º
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020.

Eduardo Henrique Soares da Costa
Coordenador Secretaria Geral

Ana Patrícia Cavalcante de Castro Laier
Coordenadora Sec. de Política e Formação Sindical

Publicado também em jornal de grande circulação.

A eleição para a diretoria do Sindipetro
RJ, gestão 2020-2023, deve realizar-se durante os meses de abril e maio próximos.
Para atender aos prazos estatutários e ao
mesmo tempo possibilitar a democrática
participação de todos os trabalhadores, inclusive os embarcados, condição preconizada no estatuto (acesso às urnas nas unidades), os quais têm logísitca e uma escala
diferenciada do administrativo, turnos em
terra e considerando ainda o evento da
grande greve nacional petroleira, temporariamente suspensa no dia de ontem,
uma assembleia geral deve autorizar a
expansão do período eleitoral. A votação
referente a estas exigências estatutárias
também será realizada junto à eleição da
comissão eleitoral.
No próximo boletim voltaremos ao
tema, mas estejam todos os associados
convocados desde já para a assembleia que
ocorre daqui a duas semanas.

ASSEMBLEIA APROVA ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS PARA
FORTALECER AS PRÓXIMAS GESTÕES DO SINDIPETRO RJ
cionais de assédio e tentativa de interferência na
livre manifestação de opinião dos empregados
no tocante aos seus direitos econômicos e sociais,
como vivenciamos no ACT 2019.
OBS: Não se trata de exclusão do quadro social
nem perda de qualquer outro direito de associado, apenas não participação em decisões de Acordo Coletivo.

C

onvocada há pouco mais de um mês,
cumprindo o prazo estatutário e divulgada em todos os canais possíveis, realizou-se, na última terça-feira, 18/02,
uma assembleia geral extraordinária com o intuito de alterar dois pontos específicos do estatuto do sindicato.
PROPOSTAS APROVADAS:
1. AMPLIAR A COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
dos atuais 39 para 48 membros, garantindo a presença direta da direção sindical em mais locais
de trabalho e reforçando as ações do sindicato de
forma geral.
OBS: o número mínimo para inscrever uma chapa continua o mesmo (27), ou seja, a alteração não
representa nenhuma nova dificuldade para uma
eventual chapa de oposição.
2. VETAR A PARTICIPAÇÃO DA HIERARQUIA NAS ASSEMBLEIAS DE ACORDO COLETIVO para combater procedimentos institu-

Apesar da agenda pesada que temos vivido,
conseguimos realizar a assembleia com tranquilidade, garantindo o debate (que já vinha sendo
realizado por ocasião da publicação do edital) e
votação das propostas antagônicas. Contamos
com a presença de 33 associados, entre antigos e
novos, grevistas e aposentados, diretores e membros da oposição, que por ampla maioria aprovaram as mudanças citadas.
ALTERAÇOES E INCLUSÕES NO TEXTO
DO ESTATUTO:
- Artigo 5o - Parágrafo Único - Aos supervisores, coordenadores, gerentes e hierarquia
superior é vetada a participação - acesso, voz ou
voto - em assembleias que envolvam Acordos
Coletivos de qualquer natureza, nos termos do
art.1010 Parágrafo 3º do Código Civil Brasileiro
comulado com o artigo 58 do mesmo diploma legal, devido a conflito de interesse conforme artigo 11parágrafo 2º da lei 12.353 de 2010.
- Artigo 13 - A Direção Colegiada será composta por até 48 (quarenta e oito) membros, que
entre si definirão uma Coordenação”.
- Artigo 34 - Os candidatos serão registrados
através de chapas que conterão o nome de todos
os concorrentes. As chapas serão compostas por 27
(vinte e sete) a 48 (quarenta e oito) membros para a
Direção Colegiada e 6 (seis) para o Conselho Fiscal.
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