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UNIDADE DE AÇÃO E GREVE GERAL
PARA REPOR PERDAS E IMPEDIR
RETROCESSOS NO ACT 2017
Fora Temer, Parente e todos
os corruptos do Congresso

E

ntre as principais decisões do Congresso do Sindipetro-RJ realizado
no último fim de semana, a urgência da unificação das lutas para enfrentar o desmonte de direitos dos trabalhadores e da Petrobrás. O grande desafio é a
construção dessa unidade com os setores
que jogaram contra a independência dos
trabalhadores nos últimos anos. A construção de um Fórum Nacional de Petroleiros é importante para a realização de
uma campanha unificada.
É fundamental a construção de uma
greve geral para dar uma resposta firme contra as reformas, seja na já aprovada reforma trabalhista, que ainda
não está em vigência, seja a da previdência, que pode entrar na pauta do
Congresso a qualquer momento. Unir
todos os trabalhadores em defesa das
estatais, do petróleo brasileiro e colocar para fora Temer, Parente e todos os
corruptos do Congresso Nacional.
Nos debates, petroleiros criticaram
duramente a política de transformação
da Petrobrás em exportadora de óleo

RESOLUÇÕES DO
CONGRESSO:

bruto, com consequências imediatas
no tamanho da empresa, na sua lucratividade e com impactos econômicos
no estado e no país.
Acompanhe nesta edição especial os
principais pontos aprovados no Congresso e veja também a cobertura realizada ao vivo pela internet no Facebook

do Sindipetro-RJ. Um programa sobre
o Congresso será exibido em breve na
TV Comunitária do Rio de Janeiro (canal 6 da NET). E veja também os vídeos:
Sindipetro-RJ se desfilia da CUT (www.
bit.ly/saiudacut) e Petroleiro se sindicalizou durante o Congresso (www.bit.ly/
basepresente).
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Bióloga lembra que as ações
preventivas são capazes
de preservar a saúde
do trabalhador

Congresso fortalece debate entre
as bases do sindicato

A

bióloga Maria José Silveira,
especialista em Microbiologia,
realizou palestra na Sipat 2017
no Edisen e no Edihb. Ela lembrou que
até o final da década de 1990 não havia preocupações com a qualidade do
ar, não existiam empresas dedicadas à
manutenção e quem ligava e desligava o ar condicionado nos prédios, por
exemplo, era o porteiro. Mas, hoje, existem empresas que fazem esse serviço
de acordo com o plano de manutenção,
operação e controle do ar. Porém, Maria José alerta que a avaliação da qualidade do ar num ambiente climatizado
é dependente não apenas de quem faz
esse serviço, mas da existência de um
grupo de pessoas interessadas em observar se esses serviços estão de acordo
com o planejamento.

A poluição de ar
em áreas fechadas
podem causar
câncer, defeitos congênitos,
problemas imunológicos,
danos ao sistema
nervoso, dificuldades
reprodutivas e problemas no
desenvolvimento:

Inúmeros contaminantes - O ar
pode estar contaminado por contaminantes físicos, como a poeira que
está suspensa no ar e que carrega
microorganismos - bactérias, fungos,
vírus - como um “tapete mágico”. Há
também no ar os contaminantes químicos, como o CO2, produtos de combustão, voláteis. Maria José explicou
que “tudo que existe num ambiente,
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UNIFICAR AS AÇÕES EM DEFESA DOS
TRABALHADORES E DA PETROBRAS
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interfere”. Por exemplo, se a parede é
tratada com uma tinta, essa tinta vai
ficar liberando voláteis o tempo todo;
se existe carpete no piso e ele não é
bem higienizado, ele torna-se um ambiente para bactérias, fungos, ácaros;
uma fotocopiadora também libera
voláteis; produtos de limpeza em geral, também. E nós não temos equipamento para detectar esses voláteis.
Mas temos como detectar o CO2, que é
o subproduto da nossa respiração. Maria José disse que a quantidade de CO2
liberada em um ambiente está relacionada diretamente com a sensação
por exemplo de sono, cansaço. E ainda
existem as pessoas alérgicas a voláteis
como os perfumes de produtos de limpeza, que sofrem ainda mais.

Efeitos graves à saúde - A longo prazo, segundo Maria José, a poluição de ar
em áreas fechadas pode causar câncer,
defeitos congênitos, problemas imunológicos, danos ao sistema nervoso, dificuldades reprodutivas e problemas no
desenvolvimento: “é preciso haver essa
preocupação, porque é um problema crítico. Nós enfrentamos esses ambientes
no metrô, no shopping. E os efeitos são
ainda mais nocivos para os bebês, para
as mulheres grávidas, para os idosos”.
E para quem trabalha em prédios climatizados? “A solução é fazer a manutenção preventiva de forma observada,
garantindo ao trabalhador saúde e por
consequência qualidade de vida de forma permanente”, afirma a bióloga que
também aprova e valoriza a abertura
das janelas para a ventilação e a exposição ao sol.
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Congresso do Sindipetro RJ realizado nos dias 4 e
5 de agosto debateu as propostas que a base do RJ
elaborou para a pauta do próximo ACT. E elegeu
os 24 delegados que irão representar a categoria do Rio
de Janeiro e Angra dos Reis no Congresso da FNP-Federação Nacional dos Petroleiros que acontece de 17 a 20
de agosto. Muitos petroleiros e petroleiras participavam
de um evento da categoria pela primeira vez. Foram 17
bases representadas, sendo 119 delegados. Um congresso representativo, plural, com ampla representação de
diversas faixas etárias, como há muito não se via no
Sindipetro-RJ.
Unidade de ação é a única saída contra os retrocessos de
direitos em todos os níveis. Esse foi o tom das falas no debate Conjuntura e geopolítica do petróleo realizado no primeiro dia do congresso. Todo o tempo do debate foi usado pelos
delegados para uma grande conversa sobre a conjuntura e
as saídas possíveis. Foram diferentes opiniões sobre o tema,
mas todas mostraram a necessidade de unir forças na luta
contra as reformas, e pela saída de Temer.
A intensidade dos ataques aos trabalhadores ficou ainda
mais claro na apresentação do advogado do Sindipetro-RJ
Luiz Fernando Cordeiro sobre reforma trabalhista
.
Ele mostrou os muitos retrocessos aprovados que incluem
questões relativas a ampliação de jornada, trabalho intermitente, fim das homologações pelos sindicatos, o negociado - ainda que abaixo das leis existentes - se sobrepondo aos
direitos ainda garantidos, a possibilidade de gestantes trabalharem em lugar insalubres, entre outros (Ler página 7).
O Congresso aprovou a desfiliação da CUT. Apesar de
convidada a participar do processo para defender a manutenção da filiação, a CUT não enviou representantes.
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Os delegados presentes defenderam propostas de inclusão no próximo ACT. Foi aprovada a pauta histórica e a
sua atualização com as aprovadas no plenário. E aprovada
também a estratégia do sindicato de construção das OLTs
(Organizações por Local de Trabalho)/Comissões de Base.
Uma das propostas que será defendida no próximo acordo
coletivo é a estabilidade para o trabalhador durante o exercício desta atuação, conforme é atualmente para dirigentes
sindicais e membros de Cipas.
A eleição dos 24 delegados ao Congresso da FNP foi feita
em cédulas, por conta do grande interesse em participação: 46 delegados se inscreveram. Conheça seus representantes na página 6.

TABG NÃO LIBERA
DELEGADOS
A gerência do TABG não liberou os delegados eleitos em sua base para participação no Congresso do
Sindipetro-RJ, em flagrante desrespeito à organização sindical e na contramão da orientação corporativa do RH da Petrobrás.
Os delegados foram eleitos democraticamente em
assembleias realizadas em todos os turnos (incluindo
os trabalhadores do horário administrativo) e representariam a base do TABG no congresso realizado no
último final de semana.
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4 Participar de fóruns das centrais
sindicais, encontros e movimentos no sentido de construir uma
direção alternativa e de luta para
o movimento sindical brasileiro,
avaliando a disponibilidade financeira da entidade;
4 Desfiliação imediata da CUT e
a ratificação da decisão da diretoria de não realizar nenhuma contribuição financeira
para esta central;

Apresentamos um resumo das
principais propostas aprovadas
no Congresso do Sindipetro-RJ
4 Criação de um Fórum Nacional Petroleiro contra a
implementação da Reforma Trabalhista, buscando articular todos os sindicatos, federações, associações de
aposentados e outras entidades ligadas à categoria, articulando com movimento semelhante em construção
pelos metalúrgicos;

4 Fazer um plebiscito
na base em maio de 2019
sobre a filiação ou não a uma
central e qual.

4 Incluir a luta em defesa das
estatais e contra as privatizações;
4 Unificar ações de luta especialmente
com as categorias que têm data base em setembro: bancários, metalúrgicos e trabalhadores dos Correios;
4 Relançar a campanha O Petróleo Tem Que Ser Nosso,
ampliando a base de apoio, buscando os parceiros que
se afastaram ao longo do tempo e construindo novas
alianças;
4 A campanha de relançamento precisa atualizar os materiais e lançar novas mídias a partir dos canais e dos
recursos atuais do Sindipetro-RJ, buscando oferecer
cursos à distância, visitas a escolas e instituições e apoio
parlamentar;
4 Defender todo o petróleo e gás para uma Petrobrás
100% estatal e pública. Abaixo o desmonte e os leilões!;

Alguns eixos para o ACT 2017
Foi aprovada a pauta histórica da categoria atualizada com as sugestões aprovadas
no Congresso. Construída ao longo dos anos, nos congressos e sempre atualizada, a
pauta histórica reflete o conjunto de reivindicações da petroleiros e petroleiras em
diversos aspectos. Mas é importante definir eixos prioritários de luta, com maior
potencial de mobilização. Apresentamos alguns dos eixos sugeridos. A íntegra das
sugestões será enviada à FNP:
4 Reposição imediata das perdas
4 Pagamento da periculosidade para valer
4 Incorporação da RMNR

4 Atuar na construção de uma greve geral de todos os
setores para uma resposta firme dos trabalhadores aos
ataques dos governos e do Congresso Nacional;

4 Benefício Farmácia - Não mexer no modelo em funcionamento

4 Na campanha reivindicatória deste ano, lembrar aos
trabalhadores que não só seus direitos, como sua segurança, sua saúde e seu emprego estão ameaçados. Além
das reservas de petróleo brasileiro que estão sendo entregues a preço de banana às petrolíferas estrangeiras;

4 Pagamento dos níveis dos aposentados

4 Lembrar que defender o ACT é defender a Petrobrás;

4 Defesa da AMS

4 Não ao O&M e reposição do efetivo

4 Pagamento da dívida da patrocinadora com a Petros
4 Impedir a Reforma Trabalhista no ACT: Nenhum direito a menos!

4 ANPR- Avanço de Nível e Promoção já!

4 Realizar uma campanha nacional unificada em defesa
da Petrobrás e do acordo coletivo. É importante insistir
na construção de uma luta unitária em defesa de um
ACT digno e articular todos os sindicatos de petroleiros,
sejam filiados à FUP - Federação Única dos Petroleiros
ou à FNP – Federação Nacional dos Petroleiros. Articulando também com as organizações de aposentados.
Construir unitariamente um calendário de mobilizações, realizar mesa única de negociação com comando
eleito diretamente pela base;
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Sindicato apresenta mudanças
em andamento
A direção do Sindipetro-RJ iniciou o Congresso com uma
apresentação sobre as finanças do sindicato, o novo projeto
de comunicação e as propostas para a reconstrução da campanha O Petróleo Tem Que Ser Nosso. Diretores do sindicato
apresentaram sugestões para o fortalecimento da campanha
em defesa do petróleo brasileiro e das estatais. Dirigentes
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falaram também sobre a grave situação financeira do sindicato. Foi apresentado um relatório geral das finanças e a
necessidade de se ampliar a sindicalização na categoria urgentemente. A nova proposta de página da internet, que entra no ar nos próximos dias, também foi apresentada, além
das mudanças no setor de impressos e audiovisual.
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A categoria petroleira aprovou um
calendário de ações para a construção
das organizações por local de trabalho
(OLT), as comissões de base.
A resolução propõe uma campanha,
a ser realizada entre os meses de agosto
e setembro, de lançamento e esclarecimentos sobre a constituição das organizações por local de trabalho e sua
importância ainda mais fundamental
neste momento de desmonte da Petrobrás e das reformas trabalhista e da
previdência, e de ataque ainda maior

aos terceirizados.
É importante que sejam realizadas
assembleias em todas as bases para que
estas estabeleçam as formas de eleição e
funcionamento de sua respectiva OLT
até a primeira quinzena de setembro.
O sindicato vai procurar eleger / formar as OLTs até a primeira semana de
outubro. Esta decisão não inviabiliza a
possibilidade de formação de outras organizações após este prazo.
Uma plenária com todos os membros eleitos das OLTs e da diretoria do

Sindipetro-RJ será marcada para avaliar a representatividade alcançada
pelo processo de escolha das OLTs e a
viabilidade da criação do Conselho de
Representantes de Base, bem como decidir, se for o caso, sobre o regimento
formato e composição do Conselho de
Representantes.
O Congresso indicou o mês de outubro
para a criação do Conselho de Representantes. Caso não seja possível neste prazo, os trabalhadores das bases vão decidir os calendários para sua viabilidade.

DELEGADOS ELEITOS PARA
O CONGRESSO DA FNP
Ana Paula Baião
Antonio dos Reis Furtado
Antony Devalle
Aureo Pineschi
Celso Alves (Kafu)
Claiton Coffy
Eduardo Henrique da Costa
Ilidia Lucia Cordeiro
Irene Paiva Jordão
Jorge Antonio Rosa
Marcos Vinicius Rodrigues (Dias)
Mauriceia Petrucia Novo
Moara P. Zaneti
Natália Russo Lopes
Nilson Miranda de Moreira
Nivaldo Neves
Rafael Sobreiro Barbosa
Roberto C. Ribeiro
Roberto Santos da Silveira
Sérgio Castellani
Sérgio de Oliveira Vieira Paes
Thiago Macedo
Tiago Amaro Lopes
Vinicius Camargo Pereira da Costa
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Reforma Trabalhista foi tema
de uma apresentação do advogado do Sindipetro-RJ Luiz
Fernando Cordeiro. Ele fez uma comparação detalhada entre a legislação atual
e a Lei 13.467/17, que alterou mais de
100 artigos da CLT e as leis sobre trabalho temporário (Lei 6.019/74), FGTS (Lei
8.036/9 e Custeio da Previdência Social
(Lei 8.212/91). Mudanças significativas,
que fragilizam trabalhadores e suas entidades representativas, os sindicatos.
São alterações que retrocedem em
muito as atuais garantias e ainda são
criadas dificuldades para a atuação da
justiça trabalhista. A lei desconsidera o
poder de pressão e a desigualdade econômica das partes.
A legislação também engessa a possibilidade de edição de súmulas que
defendam os trabalhadores ao afirmar
que “Súmulas e outros enunciados de
jurisprudência editados pelo Tribunal
Superior do Trabalho e pelos Tribunais
Regionais do Trabalho não poderão
restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam
previstas em lei.”
Em relação às férias é criado o parcelamento do descanso anual em três
períodos. E no art. 58 da CLT, houve alteração do § 2º, para acabar com o conceito de horas in itinere, dispondo que
“O tempo despendido pelo empregado
desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu
retorno, caminhando ou por qualquer
meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser
tempo à disposição do empregador”.
Em relação a jornada de trabalho, o
novo texto diz que “A duração normal
do trabalho, para os empregados em
qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que
não seja atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não
seja fixado expressamente outro limite.”
A nova legislação trabalhista incluiu
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artigos relativos ao dano moral contra
uma pessoa jurídica, criando perigosos precedentes contra os que denunciam abusos patronais (artigo 223). E
nos casos de dano moral nas empresas
passam a existir indenizações relativas
não mais ao grau do assédio, mas proporcionais ao valor dos salários: “ofensa de natureza leve, até três vezes o
último salário contratual do ofendido;
II – ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do
ofendido; III – ofensa de natureza grave,
até vinte vezes o último salário contratual do ofendido; IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o
último salário contratual do ofendido”.
A nova modalidade de trabalho intermitente é um grande ataque aos
direitos dos trabalhadores, que ainda
que estejam contratados e totalmente
à disposição do patronato, podem não
receber nada por isso. “Considera-se
como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços,
com subordinação, não é contínua,
ocorrendo com alternância determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de períodos de
prestação de serviços e de inatividade,
atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos
por legislação própria”, No trabalho

intermitente, o trabalhador pode ser
obrigado a pagar 50% do valor que receberia do empregador, se não comparecer ao seu trabalho.
A homologação dos contratos de
trabalho, deixa de ser realizada nos
sindicatos, bastando que a empresa comunique a dispensa e pagamento das
verbas aos órgãos governamentais, em
qualquer assistência ao trabalhador no
ato demissional.
No caso de não pagamento de dívida
trabalhista, a penhora de bens para garantia de pagamento da dívida “não se aplica
às entidades filantrópicas e/ou àqueles
que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições”. Ou seja, qualquer
empresário que se associar ou criar sua
própria entidade f(p)ilantrópica está livre
para não pagar direitos trabalhistas porque não terá seus bens penhorados.
Outros temas graves, como restrições aos pedidos de equiparação salarial, gestantes em locais insalubres,
quitação anual do contrato de trabalho,
conceito de alto empregado (salário superior ao dobro do teto do INSS), que
pode celebrar acordo individual que
prevalece sobre a lei e os acordos e convenções coletivas de trabalho, quitação geral em caso de PDV, rescisão por
acordo entre as partes, entre outros,
também foram abordados.
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Atividades de integração

O projeto Meu Caminho é de Pedra do
Sindipetro RJ promoveu sua primeira atividade, aberta a associados e amigos. Um
grupo fez a trilha do Pico da Tijuca no último

domingo, dia 6, dia seguinte ao do Congresso
do Sindipetro-RJ. As inscrições foram feitas
pela internet e 12 pessoas participaram.
O Sindipetro-RJ vai promover novas tri-

lhas e atividades de montanhismo em breve. São ações de integração e promoção de
atividades esportivas e saudáveis. Aguarde
e participe das próximas atividades!

Estão abertas
as inscrições para
a I Copa Sindipetro de Futebol Society! As equipes
devem se inscrever até o dia 25 de
agosto. Atletas podem
se inscrever nas equipes
já formadas até o dia 10 de
setembro. As equipes deverão ter
no mínimo sete atletas, podendo no
máximo chegar a 12 atletas.
Cada equipe deverá ser formada por
trabalhadores de um mesmo local de
trabalho, salvo no caso em que atletas de
uma mesma base não consigam formar

uma equipe. Neste caso, estes atletas serão
redistribuídos pela organização do torneio
em equipes já formadas de outras bases.
Exceção apenas será a equipe da diretoria
colegiada do Sindipetro-RJ.
A ficha de inscrição individual dos
atletas se encontra abaixo. Após preenchidas, as fichas de todos os atletas que
compõem a equipe devem ser entregues
a qualquer membro da diretoria colegiada do Sindipetro-RJ, de preferência ao
representante sindical de seu local de
trabalho, juntamente com o comprovante
de depósito bancário correspondente ao
valor das inscrições da equipe completa.
O atleta que se inscrever individualmente
deve entregar sua ficha de inscrição e o

depósito bancário referente ao pagamento
da inscrição também para o representante
sindical de seu local de trabalho.
As inscrições estão abertas para equipes masculinas e femininas! Também
estão convidados a participar do torneio
petroleiros aposentados, terceirizados e
das empresas privadas!
A I Copa Sindipetro de Futebol Society
terá início no dia 3 de setembro, com a
realização de um torneio inicial, onde
todas as equipes participarão. As partidas
serão aos domingos, no Cepe Fundão,
localizado na rua Lobo Carneiro, S/N Ilha do Fundão. Será uma oportunidade
de petroleiros de diferentes as bases do
Sindipetro-RJ se conhecerem.

Os valores para inscrição são: R$10 para sindicalizados; R$15 para terceirizados; R$25 para não sindicalizados. Os petroleiros que
desejarem se sindicalizar poderão entregar sua ficha de sindicalização junto com a ficha de inscrição de sua respectiva equipe. O
pagamento das inscrições deverá ser feito via depósito bancário para a seguinte conta: Banco do Brasil/Agência: 0183-X | Conta
Corrente: 407527-7 | Favorecido: Sindipetro RJ | CNPJ: 33.652.355/0001-14
Contatos: Marcos Dias | (21) 99631-9462 | marcosdias@sindipetro.org.br; Roberto Santos | (21) 99627-2876 | roberto.sindipetro@
gmail.com; Natália Russo | (21) 99749-2377 | natalia.sindipetrorj@gmail.com
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