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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 
Filiado à

PARA VIRAR O JOGO, SÓ COM MOBILIZAÇÃO!
Não será com a mediação do TST que a categoria será atendida em suas necessidades. 

Novamente, a mediação serve de instrumento para 
a empresa tentar impor ataques, e agora, inclusive 
para além do já acordado no TST.

Nesta quinta-feira (27), a FNP, representada pelos 
seus coordenadores, Eduardo Henrique (Sindipetro-RJ) e 
Adaedson Costa (Sindipetro-LP), voltou a se reunir com o 
ministro Ives Gandra, no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) para debater pontos que ficaram de fora da audiên-
cia passada.

EXPLORAÇÃO E AMEAÇAS CONTINUAM - A em-
presa insiste em querer aprofundar a exploração de sua 
mão de obra, ao invés de resolver o problema do efetivo.  
Quer fazer as pessoas dobrarem jornada, utilizando o 
Banco de Horas, indevidamente já implantado, para não 
pagar integralmente as horas extras, expondo os tra-
balhadores a uma escala ainda pior e com mais riscos.  
Por outro lado, quer ganhar em cima do que já foi “garfa-
do” no ACT vigente, mediado pelo próprio TST. Fecha-se 
um acordo sobre HETT (Hora Extra Troca de Turno) em 
cima de uma realidade e agora a empresa quer mudar as 
regras do jogo mudando os locais do relógio de ponto
 
OS PETROLEIROS QUEREM NEGOCIAÇÃO JÁ - E 
DE VERDADE! - A “mediação” no TST normalmente se 
dá entre uma situação do que já perdemos no ACT e de 
uma pior ainda que a empresa pretende fazer na marra. 
O resultado da reunião foi o compromisso de se esfor-
çarem para chegarmos a alguma proposta em 30 dias.  
A FNP tentou ainda resgatar o entendimento da reunião 
anterior, de que não haveria reflexos nas férias, mas não 
houve acordo.
 
“PUNIU PAROU!” - A FNP relatou denúncias de possíveis 
retaliações a grevistas. A orientação é que o trabalhador 
nesta situação entre em contato com o Sindicato imediata-

mente. Qualquer caso será cobrado diretamente à Gerência 
Executiva do RH e peticionado ao TST, conforme acertado. 
Sigamos vigilantes e mobilizados contra qualquer assédio!

ANSA (FAFEN-PR) - A FNP não fez parte da negociação 
em relação aos trabalhadores da ANSA, pois a convoca-
ção do TST foi ao Sindiquimica/FUP e a representação da 
Petrobrás. Da parte do Sindipetro-RJ, da pauta protocola-
da de greve, repudiamos as demissões em massa e forta-
lecemos sobremaneira a Greve Nacional Petroleira com o 
intuito de barrar qualquer demissão.
 
DIA 16 DE MARÇO – GRANDE ASSEMBLEIA PARA 
BALANÇO E DEFINIR MOBILIZAÇÕES - É impor-
tante que toda a categoria, principalmente a linha de 
frente da maior greve petroleira há décadas, façamos 
um profundo balanço desta greve e dele possamos ex-
trair lições que nos preparem para os próximos e ine-
vitáveis enfrentamentos. Inclusive, criando um Fun-
do de Greve para atender às necessidades de luta para 
enfrentar as punições, prestando apoio aos grevistas. 
Sobre os acontecimentos da greve há distintas visões, 
inclusive internamente em cada Federação, Sindicato, 
ou local de trabalho. Por isso, o Sindipetro-RJ quer rea-
lizar uma grande assembleia, no dia 16 de março, para 
balanço da campanha que realizamos e os planos para o 
próximo período. Neste balanço, abordaremos a campa-
nha do ACT 2019, a greve de outubro que não aconteceu, 
o processo que iniciamos novamente este ano, seu cres-
cimento e interrupção, a mediação no TST, etc. Somente 
com uma visão realista dos erros e acertos poderemos 
efetivamente avançar.

Parabéns a todos os grevistas que com sua luta mostra-
ram qual é o único caminho possível para se contrapor 
à agenda de desmandos no sistema Petrobrás!

https://twitter.com/Sindipetro_RJ
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https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/contato/
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NOVA PROPOSTA DE PED (NPP) TEVE O TERMO DE COMPROMISSO 
ASSINADO NA MANHÃ DE QUINTA-FEIRA, 

DIA 27, ÀS 10h NA PETROS
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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                 Ana Patrícia Cavalcante de Castro Laier 

Coordenador Secretaria Geral            Coordenadora Sec. de Política e Formação Sindical 
  

  
 

O PED aprovado agora no Conselho Deliberativo 
da PETROS 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.

De nossa parte, conforme deliberado em assem-
bleias, concretizamos a assinatura do termo de compro-
misso condicionante ao NPP, ontem, dia 27/02/2020.

E o novo PED aprovado reduziu as metas atuariais: 
para 4,43% no PPSP-R e 4,37% no PPSP-NR.

Nossos conselheiros solicitaram que fosse disponi-
bilizado 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 so-
lução mediada. Portanto a luta continua para que pos-
samos ter o ressarcimento das perdas e um controle da 
gestão que nos permita mais transparência na Petros.

PPSP-NR:

Ativos: 12,00%

Assistidos: 13,59%

PPSP-R:

Ativos: 10,56%

Assistidos: 12,05%

As novas alíquotas de contribuição extraordinária ficaram menores:

ASSEMBLEIA PARA ELEGER 
A COMISSÃO ELEITORAL - 10/03

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, condi-
ção preconizada no estatuto (acesso às urnas nas unida-
des), os quais têm logísitca e uma escala diferenciada do 
administrativo, turnos em terra e considerando ainda o 
evento da grande Greve Nacional Petroleira, tempora-
riamente suspensa no dia 20/02, uma assembleia geral 
deve autorizar a expansão do período eleitoral. A vo-
tação referente a estas exigências estatutárias também 
será realizada junto à eleição da comissão eleitoral. 



Tendo em vista a necessidade de um fundo 
para atender às necessidades da luta durante 
o processo de greve, bem como eventuais pu-

nições decorrentes desta, a AEPET (Associação dos 
Engenheiros da Petrobrás) abriu uma conta para 
receber doações dos trabalhadores e trabalhadoras 
interessados em contribuir com a greve petroleira e 
a solidariedade aos grevistas.

Esta arrecadação poderá ajudar não só a greve 
que foi realizada em fevereiro, mas também futu-
ras greves.

O sindicato realizará assembleia com os traba-

FUNDO DE GREVE - CONTRIBUA E FORTALEÇA A CATEGORIA

lhadores nas próximas semanas para indicar aos 
organizadores a melhor forma de utilizar o valor 
arrecadado.

Toda solidariedade e apoio a greve são necessá-
rios nesse momento. Participe da arrecadação, con-
tribua por TED, DOC ou transferência bancária, e 
vamos à luta!
NOME: DEFESA DA PETROBRÁS
BANCO DO BRASIL - Nº 001 
AGÊNCIA: 0183-X
CONTA CORRENTE: 39.625-7  
CNPJ: 34.131.870/0001-11

Divers@s companheir@s relataram que receberam a mensagem de que a conta não aceitava depó-
sitos. Ressaltamos que providências estão sendo tomadas junto ao banco. Informaremos assim que 
tudo se normalizar
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AGENDA

Pela vida de todas as mulheres, 
por democracia e contra a re-
tirada de direitos! Um Rio de 

coragem feminista contra a violên-
cia e os governos fascistas! #Justi-
çaPorMarielle #EleNão #AguaÉVi-
da #VidasNegrasImportam #Vidas 
LBTsImportam #VidasIndígenas 
Importam #MulheresTrabalhado-
ras  #MaisMulheresNaPolítica

O Sindipetro-RJ convida toda a 
categoria a participar do pro-
grama “Meu Caminho é de 

Pedra”, que busca oferecer um calen-
dário de atividades de montanhismo, 
tais como trilhas e aulas de escaladas 
experimentais, a seus associados e 
acompanhantes.A próxima ativi-
dade será uma trilha de dificuldade 
"moderada" às praias selvagens, em 
Barra de Guaratiba, no dia 15/03, do-
mingo. O limite será de 20 pessoas, 
por ordem de inscrição e prioridade 
aos sindicalizados. Para inscrições ou 
maiores informações, basta enviar 
um email, com nome e telefone, para  
marcosdias@sindipetro.org.br

Na próxima terça-feira (3/3)  
será realizada a já tradi-
cional reunião mensal dos 

Aposentados e Pensionistas do 
Sindipetro-RJ. 

Em pauta os novos regulamen-
tos da Petros; a assinatura do ter-
mo de compromisso condicionan-
te ao NPP e um balanço da Greve 
Nacional Petroleira.


