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ASSEMBLEIAS DE ACT DE 12 A 15 DE AGOSTO
Compareça, participe, divulgue!

É

sabido que o Brasil e o mundo atravessam
uma grave pandemia, que já matou mais de
100 mil pessoas e impôs uma série de restrições a toda a população mundial, dentre elas
o isolamento social e a não aglomeração, consideradas as principais medidas de prevenção
e controle da doença.  Na Petrobrás, o Sindipetro-RJ e a FNP defendem contingente mínimo
para a garantia de atividades essenciais para o
funcionamento do país, o combate à COVID-19
e o teletrabalho para aqueles que a atividade
permite.  Contudo, como verbalizado pelo Ministro Ricardo Salles, o governo Bolsonaro vai
na contramão de qualquer preocupação com
a vida e, como abutre, está aproveitando este
momento de calamidade, para “passar a boiada”. Assim também o fazem os seus representantes na gestão da Petrobrás.
Não à toa tivemos o Plano de resiliência –
derrotado em partes importantes pelo Sindipetro-RJ -, o fechamento de unidades, o repasse da
AMS para gestão privada, o PED e as dívidas não
quitadas da Petrobrás com a PETROS, dentre
outros graves ataques. E, como se não bastasse,

querem retirar direitos do Acordo Coletivo em
plena pandemia.  Neste cenário, a FNP e seus
sindicatos solicitaram então à gestão a postergação da negociação para o pós-pandemia e,
até lá, a prorrogação do atual Acordo Coletivo,
não considerando razoável negociar ACT em
meio à marca de cem mil mortos por COVID no
país. Contudo, em mais um episódio de intransigência e falta de diálogo por parte da direção da
Petrobrás, a proposta da FNP vem sendo recusada, o que representa mais um desrespeito aos
trabalhadores que colocam suas vidas em risco
em dedicação à empresa e ao país.  
É um desrespeito por querer aproveitar uma
calamidade pública para retirar direitos, em um
momento em que deveriam estar preocupados
com a vida. É um desrespeito por demonstrar
que não estão nem aí para a aglomeração que
poderia ser gerada em assembleias presenciais;
e é uma covardia querer simular uma negociação em que os trabalhadores e suas entidades
representativas não estão em plenas condições
de fazer as disputas e travar a batalhas que se
impõem nas negociações de ACT.  
Desta maneira, mais uma vez também, a
FNP precisou buscar a via judicial, com a tentativa de uma medida cautelar, par, em defesa
dos direitos dos trabalhadores, solicitar o adiamento da negociação e a prorrogação do atual
Acordo enquanto durar a pandemia. O juiz ainda não proferiu sua decisão mas a FNP, como
sempre preocupada com os trabalhadores,
consciente e responsável em cada decisão tomada, decidiu formalizar a discussão de pauta
do ACT junto à categoria para que, caso não
obtenha êxito judicialmente, não perca os prazos da “negociação” do ACT e o início das mobilizações que se fizerem necessárias.  

PAUTA DA FNP - ACT 2020/22
Por uma Petrobrás perene, independente, indutora do desenvolvimento soberano do país,
por emprego, saúde, segurança e aposentadoria
A pauta da FNP contempla aspectos de valor para os trabalhadores e para uma Petrobrás perene, independente e indutora do desenvolvimento soberano do país fortalecendo
as bases para seu próprio crescimento.  Está lastreada pela greve de 2015 que assegurou a
renovação do ACT à época.

E mais:
- consiste na defesa da vida e do combate à COVID-19;
- na defesa do teletrabalho na pandemia e da garantia das condições adequadas ao seu
exercício e das indenizações devidas;
- na retomada dos direitos do ACT 2015;
- na garantia no emprego e contra as transferências;
- na reivindicação do pagamento de passivo bilionário e histórico da Petrobrás perante
os participantes da PETROS;
- na defesa da Saúde e garantia da AMS sem gestão privada;
- no combate à entrega de ativos e demissões;
- na reposição das perdas inflacionárias do período;
- no combate à redução de remuneração/premiação milionária à direção e alta gerência;
- na defesa de uma empresa integrada, que proporcione a segurança ambiental e eficiência energética e se fortaleça para a transição a uma economia mundial de baixo carbono.  
- Incorporará, ainda, as pautas locais, votadas em assembleia, com reivindicações específicas e mais sentidas em cada unidade.

Confira alguns direitos garantidos no ACT de 2015:
- ANTECIPAÇÃO DE 50% DO 13º NO MÊS DE FEVEREIRO;
- GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS COM REFLEXOS;
- HE 100%;
- FIM DO BANCO DE HORAS OPERACIONAL;
- HETT PAGA CONFORME TABELA VIGENTE ATÉ 2019;
- EXTRA TURNO FERIADO MANTIDO PARA TODOS OS FERIADOS
PREVISTOS;
- OPÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALMOÇO DIRETAMENTE NO
CONTRACHEQUE;
- REPOSIÇÃO SALARIAL PELO MAIOR ÍNDICE ENTRE IPCA/INPC/IGP entre 1º de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020;
- REPOSIÇÃO DE PERDAS DO PERÍODO ANTERIOR PELO MAIOR
ÍNDICE ENTRE IPCA/INPC/IGP – anteriores a 31 de agosto de 2019.

ACT 2015 https://sindipetro.org.br/act/act-2015-2017-transpetro-petrobras/petrobras-15-17/

Veja o dia e horário
da assembleia de sua base
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11/08 (terça)

12/08 (quarta)

7h - Grupo D
7h30 - ADM
19h - Grupo A/C

7h - entrada Turma D
saída turma E

12/08 (quarta) e
14/08 (sexta)

13/08 (quinta)
7h - Grupo E
7h30 - ADM

15/08 (sábado)
7h - Grupo B

13/08 (quinta)

turmas E, D e B
às 7 e 19h

7h - entrada Turma B
saída turma C

14/08 (sexta)
7h - entrada - Turma A

13/08 (quinta)
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13/08 (quinta)

13/08 (quinta)

TEVOL - 7h25

TEJAP - 12h

a,
ç
e
ar
Comp ti cipe,
p ar gue!
d i vu l

UTE-BLS/BF

-> vai ser combinado diretamente com os
trabalhadores da usina.

Qualquer atualização deste
calendário estará disponível
em nossas redes sociais.

RAIO X DA PRIVATIZAÇÃO

MAGNITUDE DA PRIVATARIA
O ataque abrange toda a categoria.
Nossa resposta tem que ser unificada!

Reforço da entrega de 8 refinarias (mais
da metade do parque de refino), 4 delas
no N/NE;

Painel da privatização - calendário e
andamento do processo de entrega do
patrimônio da PETROBRÁS para monopólios privados, internacionais:
https://epbr.com.br/desinvestimento/

Redução de 15 mil postos de trabalho,
cerca de 5 mil diretamente demitidos
junto às refinarias;

Apesar da pandemia,
precisamos estar mais
unidos do que nunca em
defesa de vidas, de direitos,
da Petrobrás e do Brasil!  

Petrobras Biocombustíveis (PBio), duas
usinas na região Nordeste;
Gaspetro (participação nas distribuidoras regionais de gás);
Amazonas (província de Urucu, campos,
refinaria e terminais);

Compareça,
participe,
divulgue!

Termelétricas Jaraqui e Tambaqui (AM);
Todo o pólo de Alagoas, com 6 campos
terrestres e 1 em águas rasas;
Campo de Tartaruga em SE;
Águas rasas no Ceará;
TRANSPETRO – operando através da
Transbel;
RLAM – fase vinculante com Mubadala;
7 campos no RN, inclusive com polêmica
sobre montante e origem do capital da
3R Petroleum;
Ações restantes da BR Distribuidora;
LIQUIGÁS.

Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo Henrique,
Gustavo Marun, Natália Russo, Vinícius Camargo | (21)3034-/7307/7337

www.sindipetro.org.br
(21)3034-7300/7326

Edição e Redação: André Lobão (MTb 28.307-RJ) e Rosa Maria Corrêa (MTb 15.814-RJ)
Secretaria: Ronaldo Martins | Designer Gráfica: Adriana Gulias

