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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 
Filiado à

COMEÇA A ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA 2020-2023 

Em assembleia geral na terça (10) na sede 
do Sindicato, foi eleita a Comissão Eleitoral 
dando início ao processo para a escolha da 

próxima diretoria do Sindipetro-RJ para o man-
dato de 2020-2023.

Todos os presentes foram identificados, re-
ceberam fita laranja no pulso e crachá de as-
sociado que foi confeccionado especificamente 
para esta assembleia. Só puderam participar da 
Comissão Eleitoral e votar, os sindicalizados da 
categoria petroleira. Vale ressaltar que dois ad-
vogados do setor Jurídico do Sindicato compu-
seram a mesa diretora da Assembleia.
 
TRÊS CHAPAS CONCORRERAM

Depois de conversarem entre si, os partici-
pantes da Assembleia apresentaram as chapas: 
1. Democracia e Luta; 2. Surgente; e 3. Eman-
cipação. Por proposta do plenário, cada chapa 
teve duas defesas, cada uma de três minutos. A 
ordem das falas aconteceu após sorteio e logo 
depois houve a votação. Cada associado diri-
giu-se à mesa e depositou o crachá na caixa re-
ferente à chapa escolhida.

RESULTADO: 
Chapa 1 = 80 votos = 73,39% = 5,138 = 5 representantes
Chapa 2 = 16 votos = 14,68% = 1,028 = 1  representante 
Chapa 3 = 13 votos = 11,93% = 0,835 = 1  representante 
 
COMISSÃO ELEITORAL MANDATO 2020-2023:

Chapa 1 – Lourival Júnior (PA) 
Eduardo Amaro (SE/AL) 
Thalles Leopoldo (Duque de Caxias-RJ) 
Elcides Ribeiro (Angra dos Reis-RJ) 
Genobre Lima (Duque de Caxias-RJ);
 
Chapa 2 – Paulo César Martins (BA);
 
Chapa 3 – Paulo Kerber (Litoral Paulista).

ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

CAMPANHA CALUNIOSA NÃO MANCHOU 
ANDAMENTO DA ASSEMBLEIA 

Com o objetivo de não abrir brecha ao opor-
tunismo com o ônus de colocar em risco a estabi-
lidade das eleições, rechaçando veementemente 
uma campanha de distribuição de panfleto apó-
crifo nas unidades na segunda (09), a direção 
do Sindipetro-RJ informou, logo no início da 
Assembleia, que estava retirando a proposta de 
ampliação do período de votação por causa das 
fake news e da chantagem de judicialização do 
processo eleitoral. 

É importante registrar que a assembleia 
transcorreu de forma tranquila com o espírito de 
reconhecimento da democracia, contrariando 
assim a expectativa gerada por alguns que se-
mearam o caos com desinformação e mentiras.

Os que propagaram as fake news devem ar-
car com a responsabilidade de ter causado pre-
juízo aos petroleiros embarcados que terão sua 
participação limitada, pois é uma parcela da ca-
tegoria que tem escala de trabalho em contrapo-
sição aos prazos estatutários. 

Na Assembleia, a direção do Sindicato dis-
se ainda que a intenção nunca foi a de adiar o 
processo, sempre obedecendo aos prazos pre-
vistos no estatuto da Comissão Eleitoral. Confor-
me publicado no Edital, está garantido o número 
de dias necessários para a votação do 1º turno e 
o número máximo de dias em caso de 2º turno, 
caso nenhuma das três chapas obtenha mais de 
50% dos votos válidos, como previsto no próprio 
estatuto. A alteração estatutária ocorrida em as-
sembleia realizada no dia 18 de fevereiro passado, 
possibilitou uma composição de até 48 nomes 
por chapa, para fortalecer a atuação do Sindi-
cato em suas bases e também garantir plenas 
condições para participação da oposição ou de 
outros grupos menos estruturados no processo, 
já que permaneceu inalterado o número mínimo 
de 27 integrantes para inscrição de chapa.

PRIMEIRA REUNIÃO 

Ao final da Assembleia, o Sindipetro-RJ con-
vocou a primeira reunião da Comissão Eleitoral, 
que foi realizada na quarta (11), às 13h, na sede 
do Sindicato. 

ACOMPANHE O 
PASSO A PASSO DO 

PROCESSO ELEITORAL!

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
https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/


PED  
 Em artigo, o conselheiro Ronaldo Tedesco 

afirma que “se forem corretamente conduzidos 
pela Petros, tanto na conformação da carteira 
de ativos dos planos PPSP-Pré-70-NR e PPSP-
-Pré-70-R, quanto no cálculo correto do passi-
vo atuarial desses planos (...) o equilíbrio técni-
co desses planos deve ser garantido de forma 
perene, sem surpresas”. Leia o artigo na íntegra: 
http://bit.ly/artigoTEDESCO1

Na terça (10), em atendimento ao combinado 
da mediação com o TST , que determinou 
mesa de negociação sobre questões que en-

volvem os interstícios e o caso do relógio de pon-
to, estava programada a realização de uma reunião 
entre a FNP e a representação da Petrobrás , que 
acabou por não acontecer. 

O RH havia confirmado data e hora, mas não 
o local. Qual não foi a surpresa dos integrantes da 
direção da FNP, quando receberam o informe do 
local do encontro com a  Petrobrás indicando o en-
dereço de uma sala alugada, fora das instalações 
da companhia no Centro do Rio de Janeiro. O mo-
tivo alegado pelo RH foi de que os representantes 
sindicais liberados estão impedidos de entrarem 
na empresa.

A FNP ao longo da terça aguardou a convocação 
da Petrobrás para a realização do encontro, exigin-
do que fosse dentro de algum prédio da empre-
sa. A FNP repudia de forma veemente este com-
portamento da direção que demonstra claro tom 
discriminatório.

Não estamos cortando custos, Castello? Mas 
para discriminar não falta dinheiro! Alugando espa-
ço externo sem necessidade...Estes são a dedica-
ção e o compromisso da direção da Petrobrás?

Ainda sobre a consulta às bases 
para definição da aplicação da Tabe-
la de Turno de 12 h , a direção do Sin-
dipetro-RJ convoca os trabalhadores 
do TABG a participarem das assem-
bleias para votação da nova tabela. 
Confira o calendário:

CALENDÁRIO DE ASSEMBLEIAS PARA 
VOTAÇÃO DA NOVA TABELA - TABG

1º TURNO

DIA HORA TURMA

12/03 15h E

13/03 7h C e ADM

13/03 15h D

2º TURNO

17/03 7h B

17/03 15h C

18/03 7h A

20/03 7h E

23/03 7h D

DIREÇÃO DA PETROBRÁS 
INVIABILIZA REUNIÃO 
QUE DISCUTIRIA DIREITOS

TABG  

SARAU LITERÁRIO FEMINISTA
DOMINGO 29/03 
A PARTIR DAS 15h

No Auditório do
 Sindipetro-RJ
Avenida Passos, 34
 Centro -RJ

Representação da Petrobrás alegou que sindicalistas 
liberados estão impedidos de entrar em suas 

instalações e que por isso alugou um “coworking” 
no Centro do Rio para negociar

http://bit.ly/artigoTEDESCO1
https://www.facebook.com/events/521337372113942/
https://www.facebook.com/events/538198076805880/


EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAIS TRIÊNIO 2020 - 2023

De acordo com os artigos 28 e 86 do estatuto 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 aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária de 18 de fevereiro de 2020, a diretoria 
colegiada do SINDIPETRO-RJ faz saber que será realizado pleito para 
renovação do Conselho Fiscal e da Diretoria Colegiada, cujo mandato se 
encerra 31 de maio de 2020, para o triênio 2020-2023, com o seguinte 
calendário: 12 de março de 2020 – publicação deste edital; 27 de março de 
2020 – término do prazo para registro das chapas; 14 a 30 de abril de 2020 
– primeiro turno das eleições; 19 a 28 de maio de 2020 – segundo turno das 
eleições, se necessário. A votação será realizada em toda a base territorial 
do sindicato, conforme roteiro de urnas, objetivando a coleta de votos mais 
ampla possível, com horários e locais de votação, a serem divulgados 
até o dia 31 de março de 2020. Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do dia seguinte à publicação do presente Edital no Jornal DIÁRIO 
COMERCIAL, devendo os interessados realizar as inscrições das chapas 
em dias úteis, dentro do horário das 10h às 18h, na sede do sindicato, 
na Avenida Passos, 34 – Centro desta Cidade. O horário estabelecido 
para inscrição das chapas será respeitado para todas as providências e 
esclarecimentos ao pleito eleitoral do presente Edital. Rio de Janeiro, 12 
de março de 2020. Eduardo Henrique Soares da Costa - Coordenador 
Secretaria Geral; Ana Patrícia Cavalcante de Castro Laier - Coordenadora 
Secretaria de Política e Formação Sindical

ELEIÇÕES SINDIPETRO-RJ
PLEITO - 2020/2023

LOCAIS DE VOTAÇÃO:
AEROPORTO CABO FRIO
AEROPORTO JACAREPAGUA
ARM-RIO
CENPES CIPD
CENPES EXPANSÃO/RESTAURANTE
CENPES PORTARIAS (1/2/3)
CNCL
COMPERJ
EDICN
EDIHB
ESTALEIRO INHAUMA
MANGUINHOS
PETROBRAS - ANGRA
PETROS
PORTO RIO
REDUC
SEDE PETROBRAS
SEDE SINDIPETRO-RJ
SENADO
SUB-SEDE SINDIPETRO-ANGRA
TABG
TBG
TECAM
TEVOL
TRANSPETRO CAJU
TRANSPETRO SEDE (SULACAP/BRASILIS)
UTE-BLS
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As equipes deverão ser inscritas até o dia 
24/04 (atletas poderão se inscrever em equi-
pes já formadas até a quarta rodada da fase 
de grupos).

A Copa Sindipetro-RJ 2020 terá início no 
dia 10 de maio, com a realização do tradi-
cional torneio Início, onde todas as equipes 
participarão. Será a oportunidade de petro-
leiros de todas as bases do Sindipetro-RJ se 
conhecerem. Neste dia está prevista uma 
grande confraternização, onde toda a cate-
goria petroleira está convidada a participar. 
Os familiares dos atletas estão convidados a 
participar dos jogos e das confraternizações.
Outras informações acesse: 
http://bit.ly/3CopaSindipetroRJ

A direção do Sindipetro-RJ convoca os petroleiros 
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro para As-
sembleia. “Na última assembleia, surgiram várias pro-
postas dos trabalhadores sobre a compensação de 
horas dos feriados de natal, ano novo e carnaval. O 
Sindicato se comprometeu a analisar, inclusive juridica-
mente, sobre cada uma delas e nessa assembleia vai 
fazer os informes, os trabalhadores vão deliberar sobre 
a forma de compensação desses feriados e nós iremos 
fazer o encaminhamento à gerência da empresa. Sobre 
o turno, os trabalhadores vão decidir sobre qual tabela, 
qual escala vão preferir. Então, é muito importante que 
participem. Nós aguardamos todos nas assembleias”, 
disse o diretor André Bucaresky.

Nesta quinta-feira, dia 12/03 às 12h30 no auditório 
do COMPERJ. Com a pauta:

1) Compensação de horas feriados:
Avaliação e deliberação a respeito das propostas 

apresentadas na assembleia passada.
2) Turno 12h - Deliberação sobre tabela de turno

O Sindipetro-RJ convida toda a categoria a 
participar do programa “Meu Caminho é de Pe-
dra”, que busca oferecer um calendário de ativi-
dades de montanhismo, tais como trilhas e aulas 
de escaladas experimentais, a seus associados e 
acompanhantes.

A próxima atividade será uma trilha de dificul-
dade "moderada" às praias selvagens, em Bar-
ra de Guaratiba, no dia 15/03, domingo. O limi-
te 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

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA III COPA 
SINDIPETRO-RJ  DE FUTEBOL SOCIETY! 

http://bit.ly/3CopaSindipetroRJ
http://marcosdias@sindipetro.org.br

