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Desde terça-feira (30/07), os
trabalhadores do Sistema Petrobrás
realizaram atos nas unidades,
atendendo a convocação da FUP.
As mobilizações integram o
calendário de lutas da campanha
r e i v i n d i c a t ó r i a e c o n t ra a s
privatizações.
Em Duque de Caxias, foram três
dias consecutivos de mobilizações.
No dia 30, mais de 200 trabalhadores
entre próprios e terceirizados do
TECAM enfrentaram a polícia, que
foi chamada para desmobilizar o
ato.

Nos dias seguintes, a PM não
apareceu nos atos da REDUC e
UTE-GLB, porém o gerente da
Refinaria exigiu que as faixas do
Sindicato fossem retiradas do
portão principal. “Este movimento
ainda não é a greve, porém não
queremos fechar portões para que
os trabalhadores não furem o ato.
Ele deverá ficar do lado de fora por

sua própria consciência”, alertou o
diretor Simão Zanardi.
O atual momento exige que os
petroleiros próprios ou não se unam

ou do contrário haverá um grande
massacre contra os trabalhadores.
Milhares de famílias voltarão para a
miséria dos anos 90. “Não é nossa
vontade fazer este movimento, nós
queríamos entrar e produzir. Mas
quando o gerente fala em demissão
e perda de direitos, não podemos
ficar calados”, argumentou o diretor
do Sindipetro Caxias, Davi Lessa.

Seminário de greve
Nos dias 6 e 7 de agosto, a FUP e
seus sindicatos filiados realizarão no
Rio de Janeiro o Seminário Nacional
de Greve para traçar uma estratégia
que depois será discutida com os
petroleiros e petroleiras.
“O cenário está se desenhando
para uma greve histórica da
categoria. Nós não queremos
isto, queremos que a Petrobrás
apresente um Acordo Coletivo
compatível com o que o trabalhador
merece, sem colocar em risco a
nossa segurança”, afirmou Zanardi.
“Mesmo assim, precisamos estar
preparados para a greve, com uma
estratégia que não haja demissões
e sem que os pelegos encham os
bolsos de dinheiro”, completou.
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Paradão de SMS tem caráter punitivo
Segundo o provérbio 23-13-14
“Não evite disciplinar a criança;
se você a castigar com a vara,
ela não morrerá.
Castigue-a, você mesmo, com a
vara,
e assim a livrará da sepultura”
Foi nessa linha que o GG do
Terminal de Campos Elíseos mandou
o recado sobre a segurança dos
trabalhadores, ou seja, quem for
culpado por acidentes na companhia
no mínimo levará uma advertência.
No mesmo dia, em um ato na
frente ao TECAM, os trabalhadores

ouviram um áudio do Gerente Geral
do Compartilhado enfatizando que
não há mais espaço na Transpetro
para trabalhadores que estejam
com problemas de saúde, ou seja,
ou vem trabalhar de qualquer jeito
ou ganhará menos que o colega ao
lado, mesmo doente, fomentando
um possível acidente.
É uma afronta. Logo após a FUP e os
sindicatos tomarem conhecimento
deste discurso do Gerente do
Compartilhado via áudio, ouvirmos
esta mesma ameaça em palestra no
Terminal.
É sabido que o atual governo

entreguista e nazista esteja querendo
acabar com as regras de segurança no
Brasil para beneficiar empresários,
mas ouvir um discurso alinhado com
este objetivo é absurdo.
A direção do Sindipetro Caxias
repudia toda e qualquer forma
de assédio aos trabalhadores e
lembra que temos o direito de
recusa para nos defendermos destes
gerentes insanos. Basta comunicar
o ocorrido, que apuraremos.
Sem assédio, sem acidentes e sem
retrocesso, esse é o nosso lema para
que os trabalhadores possam ir e vir
do trabalho com segurança.

Sindicato presente no Seminário Nacional
da IndustriALL Global Union
A diretora do Sindipetro Caxias,
Adressa Delbons, participou na
última semana do Seminário Nacional
do projeto de educação e reforço
sindical da juventude, realizado
pela IndustriALL Global Union e DGB
Bildugswerk, que aconteceu em São
Paulo. Os participantes debateram
sobre negociação coletiva, estrutura
sindical e o papel dos dirigentes
sindicais.
Desde 2012, a IndustriALL Global
Union representa 50 milhões de
trabalhadores em 140 países nos
setores de mineração, energia
e manufatura e é uma força de
solidariedade global que luta pela
melhoria das condições de trabalho
e direitos sindicais em todo o mundo.

Fique por dentro das
nossas lutas por você
e toda categoria!
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Petroleiros denunciam articulação da Lava
Jato para entrega da Petrobrás e do pré-sal
Mais de três mil pessoas
compareceram na noite
de terça-feira, 30/07,
à Associação Brasileira
d e I m p re n s a ( A B I ) ,
no Rio de Janeiro, em
solidariedade ao editor
e fundador do site The
Intercept Brasil, Glenn
Greenwald. O jornalista
está sendo ameaçado de
prisão e deportação pelo
governo Bolsonaro, em
um gravíssimo ataque à
liberdade de imprensa.
A FUP esteve presente,
junto com diversas
entidades da sociedade

civil organizada.
Ao ser chamado
ao palco, o diretor
d a F U P, D e y v i d
Bacelar, denunciou a
articulação da Lava Jato
com a entrega do présal e da Petrobrás. Os
petroleiros há
anos denunciam as
a r b i t ra r i e d a d e s d e
Sérgio Moro, ex-juiz da
Lava Jato e atual ministro
da Justiça e Segurança
Pública.
As ilegalidades
cometidas por ele deram
legitimidade para o

desmonte da Petrobrás político, econômico e
e da indústria nacional. social sem precedentes.
A farsa que se tornou
a Lava Jato destruiu as
Assista na íntegra a
instituições e mergulhou fala do diretor da FUP
o B ra s i l n u m c a o s
em nosso site.

O Acordo é coletivo
Em meio ao maior
desmonte da história
da Petrobrás, os
petroleiros enfrentam
uma campanha
reivindicatória com
ameaças de demissão,
retirada de direitos,
ataque à organização
dos trabalhadores e
reajuste que não cobre
sequer a metade da

inflação do período.
E nt re o s m e s e s d e
junho e julho, as duas
contrapropostas
apresentadas pela empresa
foram amplamente
rejeitadas pela categoria
em assembleias de Norte
a Sul do país.
Os gestores, entanto,
afirmam, na cara de
pau, que a proposta tem

avanços. Insistem no
desmonte do Acordo
Coletivo e admitem o
que o Gerente Executivo
de Gestão de Pessoas,
Cláudio Costa, já havia
anunciado: vai haver
demissões, sim.
Segurança no emprego,
liberdade sindical, direitos
para os trabalhadores
próprios e terceirizados

são conquistas do
Acordo Coletivo,
construídas por diversas
gerações de petroleiros.
Nenhuma das cláusulas
do ACT caiu do céu ou foi
mera sorte. Todas foram
garantidas na luta.
O Acordo é coletivo
e é no coletivo que ele
será mantido. Não há
saída individual.

Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho no TECAM
Começa nesta segunda
o SIPAT TECAM 2019. Será
uma semana completa
de atividades realizada
pela CIPA e contará com

palestras de saúde e
responsabilidade social,
a l é m d o t ra d i c i o n a l
concurso de paródias.
Também contará com a

apresentação do grupo Cia
de Teatro Saúde Carioca,
da Prefeitura do Rio. No
último dia (9) , a atual
gestão da CIPA apresentará

Justiça adia eleição
do CRT-RJ
Prevista para o dia 01 de agosto, mais uma vez a justiça
suspendeu por liminar a eleição do Conselho Regional
dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro, assim como
aconteceu com a eleição da diretoria, no final de 2018.
O Sindipetro Caxias apoia a chapa de oposição
Conselho Forte, Técnicos Valorizados, com 11 duplas e
que conta com a participação dos petroleiros em sua
composição.
Avisaremos a toda categoria assim que houver nova
data definida.

sua prestação de contas
seguido da posse da nova
gestão.
Veja a programação
completa abaixo:

