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Vamos rejeitar mais uma proposta
indecente do Sistema Petrobrás

O Sindipetro Caxias foi fundado
em 29 de março de 1962, tendo suas
assembleias ocorridas em sua sede
até 1995, ou seja, durante 33 anos
as assembleias ocorreram sempre
no na sede do sindicato. Após o final
da greve de 1995, as assembleias
passaram a ser na porta da fábrica,
e assim se passaram 24 anos.
A gerência da Petrobrás nesta
seção de assembleias está abonando
o ponto de todos os trabalhadores.
Nesta assembleia vamos avaliar
a proposta de Acordo Coletivo de
Trabalho, que ela diz que é final.
A Petrobras está disponibilizando o
abono gerencial (1067) para todos os
trabalhadores que seguirem a tabela
do sindicato.

assembleias, o sindicato estará
disponibilizando transporte na porta
da fábrica até o sindicato, para todos
O sindicato está de braços
conforme a tabela.
abertos para todos os
Esta é uma excelente oportunidade
trabalhadores.
para conhecer a sede do sindicato,
se filiar e participar das assembleias.
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Rio em defesa da educação
pública da Petrobrás
No Rio de Janeiro, petroleiros,
estudantes, professores, servidores
da educação, além de trabalhadores
de diversas áreas participaram da
manifestação convocada pela União
Nacional dos Estudantes (UNE)
contra os cortes na educação e o
programa Future-se. A passeata saiu
da Candelária e seguiu até o prédio
da Petrobrás, onde transformouse também em um grande ato em
defesa da soberania nacional.
De acordo com os organizadores,
cerca de 40 mil pessoas estiveram
presentes na manifestação que
ocupou o Centro do Rio no dia 13,
mesmo com a forte chuva que caiu
na capital carioca.

Segundo a UNE, 205 cidades,
de todos os estados, mais
o Distrito Federal, registraram
manifestações pela educação.
Cerca de 1,5 milhão esteve nas ruas
neste dia 13 de agosto. A próxima
grande manifestação em defesa da
educação já está sendo convocada
pela entidade para o dia 7 de
setembro.

Já tem o
WhatsApp
do sindicato?
Fique por dentro
das nossas lutas
por você e toda
categoria!
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Petroleiras participam da
Marcha das Margaridas

Mais de 100 mil
trabalhadoras do campo,
de todo país, caminharam
por Brasília, no dia 14,
em passeata rumo ao
Congresso Nacional, para
dizer não ao desmonte das
políticas públicas voltadas
ao campo e a reforma da
Previdência.
As diretoras do

O nome da marcha
presta homenagem à
Margarida Maria Alves,
ex-presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais
de Alagoa Grande, na
Paraíba. Ela foi assassinada
em 12 de agosto de 1983,
S i n d i p e t r o C a x i a s , a mando de latifundiários
Andressa e Aline,
participaram junto de
outras petroleiras da FUP. A
ação faz parte da 6ª edição
da Marcha das Margaridas,
que tem como temas
este ano a agroecologia
e o enfrentamento da
violência contra a mulher
no campo.

da região. Por mais de dez
anos à frente do sindicato,
Margarida lutou pelo ﬁm
da violência no campo, por
direitos trabalhistas como
respeito aos horários
de trabalho, carteira
assinada, 13º salário,
férias remuneradas.

ESTAMOS
DE OLHO
•
A Unidade de LODO, fruto de um TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA AMBIENTAL, está
parada e se deteriorando por falta de manutenção e operação.
Esta unidade foi operada apenas para fiscalização ver e depois abandonaram a Unidade.
O sindicato já solicitou o retorno desta operação, mas intensificará a denuncia aos órgãos
ambientais.
•
O incinerador de Amônia no HDT, que é um forno, está desabando devido ao processo
de corrosão interna combinado com a falta de manutenção.
Sem este equipamento as UREs (U-3300 e U-3350) não poderiam estar em
operação e isto comprometeria todas as demais unidades da REDUC.
A Petrobrás pegou 200 milhões de dólares do BRICS para investir nesta
unidade, mas até agora o dinheiro não chegou, se não tomou outro destino.
O sindicato denunciará aos órgãos ambientais e aos acionistas o descaso da aplicação da
verba bem como a poluição de amônia no estado do RJ.

Petroleiros fazem ato contra
privatização da Petrobrás
A FUP, FNP e movimentos
sociais realizaram um ato
contra a privatização,
na entrada do EDISE, na
última sexta-feira. O dia
16 foi escolhido para a
m o b i l i za ç ã o p o r s e r
o último dia para que
possíveis compradores
se credenciassem para
compra de ativos nos
segmentos de Gás Natural
e Refino, disponibilizados
no programa de
privatização da Petrobrás.
O ato denunciou os
prejuízos da venda
das refinarias Alberto
Pasqualini ( REFAP), no Rio
Grande do Sul, Presidente
Getúlio Vargas ( REPAR),
no Paraná, Landulpho
Alves ( RLAM), na Bahia,
e Abreu e Lima ( RNEST),
em Pernambuco, para a
sociedade brasileira. “Isso

significa que o Brasil vai
perder sua autonomia
energética e ficar
dependente da produção
internacional. Caso haja
uma crise global, os preços
dos combustíveis serão
afetados diretamente”,
disse Deyvid Bacelar,
da Federação Única dos
Petroleiros (FUP).
O anúncio de venda de
quatro refinarias, de um
total de oito, a venda das
malhas de dutos (NTS e
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TAG), da BR Distribuidora,
da Liquigás, a hibernação
das FAFENs e a intenção
de venda da Transpetro,
principal empresa de
logística da Petrobrás,
praticamente restringe

a companhia somente
ao ramo de extração do
petróleo, abandonando o
conceito de uma empresa
de energia integrada.
Vale lembrar que refino
e logística, incluindo,
distribuição, perfazem
60,9% da fonte de
receitas da Petrobrás. Ou
seja, Bolsonaro, Paulo
Guedes e Castello Branco
querem deixar a Petrobrás
operando somente com
30% de sua fonte de
receitas obtidas através
do E&P. Quem vai pagar
essa conta?

Nº 4 - OSIRIS BARBOZA
PAULO NEGREIROS
Nº 5 - PAULO SERGIO CARDOSO (TRANSPETRO)
GUILHERME HRUBY (TRANSPETRO)
Nº 6 - SERGIO BORGES (PETROBRÁS)
ALEXANDRE VIEIRA (PETROBRÁS)
Nº 7 - SERGIO MAURICIO (NUCLEP)
FABIO BARCELLOS (NUCLEP)
Nº 9 - MAURO ALVES (LIGHT)
ANTONIO C. SENE
Nº 10 - MARCOS MENDES (TRANSPETRO)
MARVIO MACHADO
Nº 11 - HENRIQUE PESSANHA (NUCLEP)
VANDERSON NUNES (NUCLEP)
Nº 13 - SERGIO GONÇALVES (NUCLEP)
RENILDO LOPES (NUCLEP)
Nº 14 - DEBORAH SANTOS (PETROBRÁS)
ROBSON BOTELHO (PETROBRÁS)
Nº 24 - ALESSANDRO TRINDADE (PETROBRÁS)
GUILHERME CORDEIRO (PETROBRÁS)

Nº 25 - EIDER COTIM
(PETROBRÁS
)
SIQUEIRA
(SCHLUMBERGER)
BENES JÚNIOR
(PETROBRÁS)
JÚNIOR (PETROBRÁS)

