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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ESTENDE PRAZOS ELEITORAIS
PARA O SINDIPETRO-RJ
Com mais de cem participantes, 96% dos votos a favor e nenhum voto contrário,
foi também renovado o mandato da atual direção do Sindipetro-RJ por 180 dias

O

Sindipetro-RJ realizou na quinta (21), em
caráter excepcional, uma assembleia virtual em função da urgência do assunto.
Conforme o edital, com dois pontos de pauta. O
diretor Eduardo Henrique coordenou a videoconferência, que foi gravada e contou com a presença de um tabelião para lavrar a Ata. Funcionários administrativos do Sindicato, um técnico de
informática, uma jornalista e o assessor jurídico,
Jorge Bulcão, também estiveram presentes. Eduardo Henrique iniciou a assembleia explicando a
necessidade e urgência desta convocação, visto
que o mandato estava previsto para terminar no
próximo dia 31 de maio e a proposta de adiamento – consensual na Comissão Eleitoral – demandará resoluções urgentes para uma série de trâmites burocráticos na próxima semana.
“Estamos enfrentando a crise sanitária, o governo, a burguesia e os gestores da Petrobrás.
Os trabalhadores estão se arriscando nas plataformas, terminais, usinas e refinarias e também
nos canteiros de obras. A empresa não toma as
medidas corretas e se agrava cada vez mais a situação. É necessário reagir! Nossa luta é contra
a pandemia, o governo, o oportunismo dos gestores”, disse Eduardo Henrique. E acrescentou
que “o que temos como perspectiva é que essa
postergação de 180 dias, ou seja, até o final de
novembro, é um prazo razoável e dentro deste
prazo – essa assembleia vai definir isso – a Comissão Eleitoral definirá o novo calendário eleitoral”.
O assessor jurídico do Sindipetro-RJ, Jorge Bulcão, fez um informe sobre as reuniões da Comissão Eleitoral, das quais participou. “É importante

dizer que existe um processo que antecede a votação, que as pessoas precisam se movimentar e
diante da pandemia o processo poderia ser maculado. Então a suspensão do processo foi uma
proposta da Comissão para resolver a situação
neste momento. Os casos de impedimento de
acesso por causa da pandemia no Brasil estão
mais restritivos. A nossa principal preocupação,
enquanto secretaria jurídica do pleito, é garantir
a legitimidade do processo eleitoral”, afirmou.
A votação foi praticamente unânime, com
98% a favor e 2% de abstenção para a postergação do pleito eleitoral; e 96% a favor e 4%
de abstenção para a renovação do mandato
atual por mais 180 dias. Todos os participantes,
sindicalizados, cumpriram o rito de segurança,
apresentando-se com nome e número de CPF
para participar da conferência.

QUEM TEM FOME,
TEM PRESSA

O

Doe para o Sindipetro-RJ conseguir ajudar os terceirizados demitidos

Sindipetro-RJ está organizando doações de cestas básicas para ajudar
os terceirizados demitidos. Com
a crise da pandemia da COVID-19, as empresas prestadoras de serviços à Petrobrás estão realizando um processo de
demissão em massa desses empregados. Essa é uma iniciativa
de solidariedade entre trabalhadores. Fica o nosso protesto,
porque a direção da Petrobrás
e o governo deveriam garantir
a quarentena para todos com
direitos e salários. Muita força e
união de todos nós para defender a vida nessa pandemia!
Já temos mais de 200 pessoas inscritas para receber cesta básica. Nossa primeira leva
já acabou. Para a segunda leva,

A

precisamos arrecadar cerca de
R$ 20 mil. E a demanda, infelizmente, só cresce.
O sindicato destinou parte
dos seus recursos para esse
apoio, cerca de R$ 120 mil ,
porém será impossível fazer
todos os atendimentos sem a
ajuda da categoria.
ATENÇÃO!
Para que o terceirizado demitido se inscreva é necessário que o mesmo envie nome
completo, RG, função, empresa terceirizada e unidade da
Petrobrás que trabalhou para
o WhatsApp do Sindipetro-RJ
(21) 99607-9083 (Não ligar! Enviar mensagem e aguardar retorno para agendamento)

No momento da entrega da
cesta será solicitado RG e o documento demissional. Estamos
cadastrando para outras levas
de cesta, mas nossa capacidade de atendimento vai depender da arrecadação.
AJUDE!
BÔNUS SOLIDARIEDADE
Conta para depósito:
SINDIPETRO-RJ
CNPJ 33.652.355/0001-14
BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 0183-X (substituir

por zero, caso não tenha a letra X)

CONTA: 407560-9

(Ao efetuar o depósito favor
informar o mesmo para o email
solidariedade@sindipetro.org.br)

AMS E A PROPOSTA DE UM NOVO MODELO
CADUCO E INCONSISTENTE

atual direção da Petrobrás aprovou no
Conselho de Administração um novo
modelo para a gestão da Assistência Médica de Saúde da categoria que passaria para
uma associação.
Planejada por Castello Branco, a medida
foi apresentada em documento no formato
Perguntas e Respostas para a categoria , bem
como em uma reunião na qual o gerente de RH,
Cláudio Costa, apresentou outros aspectos do
novo modelo proposto.
Defendemos a eficiência e a sustentabilidade
contra os planos de precarização, travestidos
de redutores de custos, que seguem na gestão
Cláudio Costa e Castello Branco. Há pontos de
melhoria, que exigem maiores investimentos e
gastos, que tanto poderiam ser implementados
com eficiência e eficácia, quanto garantiriam
mais qualidade e sustentabilidade à operação
e no usufruto do plano de saúde de autogestão
pelos trabalhadores.
Após a participação em reunião de apresentação pelo RH do Novo Modelo de SMS, que foi
formulado em segredo e sem qualquer participa-

ção ou negociação com os sindicatos, o Sindipetro-RJ analisou todos os pontos dessa proposta,
que certamente não tem como objetivo beneficiar os petroleiros.
A detalhada análise preliminar denuncia um
discurso de falsa austeridade e tenta vendar os
olhos dos trabalhadores e da própria gestão em
relação à realidade, de novas promessas de “eficiência”, mas que são precarização e que desdenham fortemente da gestão da AMS e seus
resultados, a exemplo do índice de reclamações
à Ouvidoria (2.600) que se reduziu a menos de
50% do que já foi e representam a reclamação
de 0,9% de seus clientes num período de 1 ano.
Isto para contradizer e desmascarar os números soltos de “Castellovírus” e “Cláudioencosto”, pois sabemos que a própria precarização dos postos de atendimento, bem como a
redução do quadro de pessoal próprio e terceirizado da AMS, que eles promoveram, contribui para reclamações por outros canais que
não a Ouvidoria.
Conheça o documento da Petrobrás e a análise do Sindipetro-RJ: https://bit.ly/novaAMScaduca

A AMS desejava emitir boletos para o pagamento. No dia 16/05, a Justiça concedeu liminar em ação coletiva
proposta pela FNP para manter a forma de pagamento da AMS através de desconto em folha de pagamento.

IRRESPONSABILIDADE NO COMPERJ FAZ MAIS UMA VÍTIMA

N

a segunda (18), um motorista da empresa VIX, que se encontrava internado
na UTI, faleceu por causa da COVID-19.
Pelo menos outros 12 motoristas que estavam
trabalhando no COMPERJ foram contaminados pelo coronavírus. Na semana passada, um
deles que também estava da UTI conseguiu
vencer a doença e recebeu alta hospitalar.
Esta é a segunda morte que noticiamos no
COMPERJ por COVID-19. No dia 04 de abril
passado, o Sindipetro-RJ recebeu a informação
de que um trabalhador da Unidade, montador
de andaime, contratado da empresa MIP, com
40 anos de idade, também morreu vítima da
doença. Ele se sentiu mal com os sintomas da
doença ainda no canteiro de obras no dia 27 de
março. A MIP comunicou a internação e o falecimento do trabalhador à Petrobrás.

O Sindipetro-RJ lamenta cada perda e se
solidariza com os familiares e amigos. Cobramos medidas protetivas urgentes aos trabalhadores, além dos números reais sobre a doença
na Petrobrás. A atual gestão da empresa anunciou em reunião com os sindicalistas que está
escondendo o número de óbitos no Sistema e
também as estatísticas referentes aos terceirizados. Esta gestão Castello Branco age de forma irresponsável e se omite sobre acordos entre as empresas contratadas no COMPERJ e a
secretaria municipal de Itaboraí para que todos
retornem ao trabalho durante a pandemia.
As obras do COMPERJ não são essenciais.
Pelas vidas dos trabalhadores, pela parada
total no COMPERJ durante a pandemia, com
garantia do emprego e da renda dos trabalhadores, JÁ!

COVID-19 NA PETROBRÁS:

QUANDO A REALIDADE DOS
NÚMEROS É BEM DIFERENTE DO
DISCURSO DE CASTELLOVÍRUS

A

FNP esteve em reunião com a Estrutura Organizacional de Resposta (EOR)
da Petrobrás no dia 14 de maio para
ser informada de que a direção da Petrobrás
adotou uma nova metodologia que “contabiliza” os casos de COVID-19, descontando as
“situações de cura” e morte. Aí incluí-se o número de “descartados”, um jeito de dar uma
pedalada nos números oficiais.
A EOR também disse que nesta “contabilidade” não estão incluídos nem os óbitos,
nem os casos que envolvem os terceirizados.
Ora, que tipo de mapa é esse do Sistema Petrobrás, que omite informações? Na reunião,
a FNP também questionou a ausência da
emissão das CATs, que são obrigatórias.
Saiba mais https://bit.ly/EORomiteCOVID-19

SINDIPETRO-RJ CONSEGUE
LIMINAR QUE OBRIGA
PETROBRÁS A FORNECER
DADOS SOBRE COVID-19
Sem sucesso em reuniões ou ao enviar ofícios
solicitando à empresa, desde o início da pandemia, as informações sobre todos os casos de
COVID-19 na Petrobrás, o Sindipetro-RJ decidiu
judicializar a questão e obteve uma liminar no
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, despachada pelo juiz do Trabalho substituto, da 17ª
Vara do Trabalho, Igor Fonseca Rodrigues, no dia
21/05, que obriga a Petrobrás a comunicar, diariamente, os casos suspeitos e confirmados de
contágio da COVID-19, informando a unidade e o
cargo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00
em favor do sindicato.
Quanto ao pedido de emissão de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), o juizado concede prazo de 72h para que a Petrobrás se manifeste, para apreciar esse pedido liminar. Essa
decisão facilitará uma ação mais efetiva, preventiva e fiscalizatória, como assinalado na decisão.
Consulte a Inicial e a decisão do TRT no:
https://bit.ly/PetrobrasDadosCOVID-19

CASTELLO BRANCO PLANEJA FUTURO
SOMBRIO PARA A PETROBRÁS

A

s refinarias continuam
como alvo principal da
destruição da Petrobrás
no governo Bolsonaro. Na terça
(19), em live com o Banco Safra
transmitida pelo YouTube, Castello Branco afirmou que mesmo em meio à pandemia a Petrobrás vai anunciar a venda de
ativos, principalmente de refinarias. Ele disse que os projetos
de desinvestimentos permanecem intactos, que há interessados na compra e que deverá
receber propostas em junho.
Castello Branco planeja assinar
os acordos de compra e venda
até o final desse ano e concluir
as transações em 2021.

No ano passado, Castello
Branco já havia apresentado
para investidores estrangeiros
uma futura Petrobrás com ativos apenas na região Sudeste,
vendendo todas as operações
em terras ou águas rasas.
Enquanto Castello Branco
só se preocupa em detonar a
empresa, nas refinarias e plataformas da Petrobrás são
constatados focos de contaminação pelo novo coronavírus e óbitos de petroleiros.
O Sindipetro-RJ está na
luta contra a venda dos ativos
da empresa e exige providências imediatas pela vida dos
petroleiros.

Anote aí!
Reuniões setoriais

O Sindipetro-RJ vai convocar novas videoconferências setoriais no início do mês de junho. É
muito importante estarmos antenados diante do
descaso dos governantes e da direção bolsonarista da Petrobrás que ataca os direitos conquistados
e não se importa com as vidas dos trabalhadores.
Denuncie: contato@sindipetro.org.br

Aposentados se reúnem quinzenalmente

Devido aos ataques da atual gestão à categoria, os aposentados e pensionistas do Sindipetro-RJ estão se reunindo quinzenalmente por videoconferência, devido ao isolamento causado pelo
coronavírus. Assuntos como AMS e Petros estão
em pauta permanente. A próxima reunião é no dia
02/06, às 14h, e o acesso será divulgado nos veículos de comunicação do Sindicato. Participe!

CIPAs

O Sindipetro-RJ criou o Fórum das CIPAs, no
whatsApp, para integrar ainda mais a categoria. É
um espaço para discutir questões de saúde e prevenção de acidentes e em tempos de COVID-19
não tem assunto mais importante, não é mesmo?
Venha participar! Mais informações com os diretores: Brayer (21)99700-2588 / Bogado (21) 999936446 e Roberto Santos (21) 99882-3288.

Aviso importante do Jurídico

Os associados que não apresentaram ainda
documentação sobre a ação dos expurgos inflacionários e sobre a ação sobre a incorporação da rubrica VPDL - para fins do cálculo do
complemento de aposentadoria - devem enviar por meio digital para juridico@sindipetro.
org.br o mais breve possível.

Ouça o Giro Semanal

O programa traz uma seleção das principais
notícias divulgadas pelo Sindipetro-RJ, disponíveis no www.sindipetro.org.br para consulta.
Na última edição, apresentação da jornalista
Rosa Maria Corrêa com comentários dos diretores Igor Mendes, coordenador do setor Jurídico do sindicato; Roberto Santos (TABG) e
Vinícius Camargo, que também é diretor da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP).
Rádio Petroleira do Sindipetro-RJ https://sindipetro.org.br/giro-semanal-08-22-05-2020 e também no Spotify https://bit.ly/Giro22052020

PETROLEIRO E PETROLEIRA, FORTALEÇA O SEU SINDICATO.
FILIE-SE AO SINDIPETRO-RJ!
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