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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 
Filiado à

Durante a greve petroleira deste ano, 
a direção atual na Petrobrás come-
teu um festival de assédios e práti-
cas antissindicais contra os trabalha-

dores. As ameaças de gerentes viralizaram e 
expuseram o quanto a gestão Castello Bran-
co segue a cartilha do capitalismo, que se 
beneficia especialmente da exploração dos 
trabalhadores. Mas, depois da greve, ainda 
vemos algumas ações que colocam cada vez 
mais em xeque a idoneidade da gestão de 
RH da empresa. Há, por exemplo, petroleiros 
que receberam o contracheque zerado! 

O Sindipetro-RJ solicita que quem teve o 
contracheque zerado ou recebeu alguma pu-

ATENÇÃO!
nição por causa do período de greve, notifi-
que o Sindicato imediatamente, enviando as 
informações por e-mail para o setor Jurídico 
do Sidicato: juridico@sindipetro.org.br.

Uma das pautas negociadas no pós-gre-
ve foi a do PPP (Prêmio por Performance), 
que a Petrobrás se comprometeu em fazer o 
pagamento em duas vezes: uma em feverei-
ro e a outra em março. Porém, muitos ainda 
não receberam esse  pagamento, inclusive os 
dirigentes sindicais. Se este é o seu caso, en-
tre em contato com o Sindicato através do 
e-mail do Jurídico ou contatando algum (a) 
diretor (a) sindical  mais próximo (a) a você.

COVID-19 ADIA AGENDA DE ATIVIDADES 
Com o avanço da pandemia no Brasil, o Sindipetro-RJ foi obrigado a suspender algu-

mas atividades que estavam agendadas como a Assembleia de Greve e a discussão sobre 
o fundo de greve. A Assembleia iria fazer um balanço a partir do debate da conjuntura e 
apontar os rumos do movimento. O fundo de greve surgiu da necessidade da luta duran-
te o processo de greve e a AEPET (Associação dos Engenheiros da Petrobrás) abriu uma 
conta para receber doações dos interessados em contribuir com a greve petroleira e em 
solidariedade aos grevistas. 

O fundo está mantido para ajudar nas futuras greves, mas ainda é preciso fazer a discus-
são para indicar aos organizadores a melhor forma de utilizar o valor arrecadado. 

Até lá, contribua e divulgue: 
Defesa da Petrobrás 
Banco do Brasil -nº 001 
Agência 0183-x 
CC 39.625-7 
CNPJ 34.131.870/0001-11
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SINDICATO AGE CONTRA DESCONTOS 
DA GREVE E PUNIÇÕES

2- Por quanto tempo?
Até o momento só no último mês da greve.

3- Quantos foram punidos?
Até o momento não temos registro de 
manutenção de punições nesta base, 
além do não pagamento da PPP, que é ou-
tra questão.

4 - Qual o saldo do fundo de greve?
R$16.649,82

5-Quantos receberão ajuda?
A ser decidido em assembleia. Havíamos 
marcado uma no dia 16, mas a pandemia 
do COVID-19 forçou o cancelamento.
 
6-Como será feita essa partição?
Idem à questão 5

O Sindipetro-RJ pede aos trabalhado-
res e trabalhadoras que atuam em 
sua base, que tiveram seus contra-

cheques zerados com a greve, o envio de 
uma cópia do contracheque para o e-mail 
do Jurídico do Sindicato relatando a situa-
ção e também com relatos de punições.

Muitas perguntas estão sendo colocadas 
pela base e por conta disse passamos o se-
guinte informe:
 
1- Quantos petroleiros receberam contra-
cheques zerados?
A princípio, pela base do Sindipetro-RJ re-
cebemos 5 contracheques nesta condição. 
Porém, sabemos que o número de petro-
leiros prejudicados é bem maior que este.
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Quem recebeu contracheque zerado e/ou sofreu 
algum tipo de punição terá apoio do Sindipetro-RJ


