
PETROLEIROS PREPARAM GREVE NACIONAL CONTRA 
PROJETO DE PRIVATIZAÇÃO DA PETROBRÁS

O presidente Jair Bol-
sonaro e o ministro Pau-
lo Guedes anunciaram que 
a privatização da Petro-
bras está “no radar” e pre-
param, a portas fechadas, 
um projeto de lei que au-
toriza a União a entregar 
ao mercado financeiro as 
ações que ainda restam sob 
controle do Estado brasi-
leiro. Ou seja, para acele-
rar a privatização da maior 
empresa nacional, o gover-
no Bolsonaro quer alte-
rar a Constituição, com o 
aval da Câmara e do Sena-
do, como está fazendo com 
os Correios e como já fez 
com o Sistema Eletrob-
rás. Para o deputado fede-
ral Rogério Correia (PT), 

Será realizado um novo Conselho Deliberativo para a FUP e os sindicatos avaliarem as propostas discutidas nas bases

integrante da Comissão de 
Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câma-
ra dos Deputados, a ameaça 
é um blefe. “Não vejo pos-
sibilidade de votação de um 
projeto de privatização da 
Petrobras. As ameaças de 
Paulo Guedes são descabi-
das, é um aceno desespera-
do ao mercado, mas eles es-
tão muito desmoralizados”, 
avalia. 

Mesmo assim, ele acredita 
que é fundamental manter 
a mobilização social, fun-
damental manter a mobi-
lização social, fundamental 
manter a mobilização so-
cial, “tanto para evitar ab-
surdos como esse como 
para derrubar logo esse go-
verno.”
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Os trabalhadores darão uma resposta à altura!

O Conselho Deliberativo da 
FUP, em reunião no último dia 
21, aprovou uma agenda de ações 
para construir a resistência à pri-
vatização da Petrobrás. Nesta se-
mana, os sindicatos iniciam as-
sembleias setoriais em todas as 
bases para discutir com os tra-
balhadores o indicativo de gre-
ve nacional, caso o projeto de pri-
vatização da empresa seja de fato 
pautado no Congresso Nacional. 

As setoriais serão realiza-
das até o dia 12 de novembro 
e, na sequência, será realizado 
um novo Conselho Delibera-
tivo para a FUP e os sindica-
tos avaliarem as propostas dis-
cutidas nas bases e definir os 
próximos passos da mobilização. 

“É inadmissível que em plena 
crise de preço de combustíveis o 
governo Bolsonaro cogite a ideia 
de privatizar a Petrobras. A Pe-
trobras desde sempre foi uma 
ferramenta de grande importân-
cia para o Brasil e desenvolvi-
mento da nossa indústria. Ago-
ra, em um momento que os pre-
ços dos combustíveis estão dis-
parando, a população sem con-
seguir comprar gás de cozinha e 
diesel, e a Petrobrás sendo nos-
sa única solução para controlar o 
preço, cogitar privatizar a empre-
sa é se acovardar e não assumir o 
papel que um presidente deveria 
tomar. Sabemos que o governo 
Bolsonaro atende o interesse dos 
mais ricos, mas a população bra-
sileira, verdadeira dona da Petro-
brás, não aguenta mais a situação 
dos combustíveis e defende que a 
empresa volte a atuar como uma 
empresa pública. Com a Petro-
brás o Brasil tem futuro, com o 
Bolsonaro não”, reforça Alexan-
dre Finamori, coordenador do 
Sindipetro/MG.



SINDIPETRO/MG SE SOLIDARIZA COM 
TRABALHADORES DA MANSERV

   Nos últimos dias, tivemos 
acesso à informação de que 
quatro trabalhadores da 
Manserv foram demitidos da 
Regap. Um deles, de quase 
60 anos, está cumprindo avi-
so prévio. Outras pessoas fo-
ram ameaçadas de demissão 
e os demais desligamentos 
só foram interrompidos de-
pois da atuação do Sitramon-
ti-MG e da comissão dos tra-
balhadores, o que demonstra 
a importância da organização 
coletiva. 
   Segundo a diretoria do Sin-
dipetro apurou, os trabalha-
dores ameaçados fizeram 
parte da mobilização pelo 
cumprimento do acordo co-

TABELA DE TURNO: NOVA MEDIAÇÃO SERÁ REALIZADA COM 
O TST PARA RESOLVER IMPASSE CRIADO POR PETROBRAS
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letivo. Além disso,  há uma 
cobrança maior por produti-
vidade e horas extras. 
  Especialmente em momen-
tos como este, em que  há um 
grave quadro de desempre-
go, é inadmissível que tra-
balhadores sejam persegui-
dos por defenderem seus di-
reitos. 
   O Sindipetro/MG segue 
atento e solidário aos tra-
balhadores da Manserv e na 
luta por melhores condições 
de trabalho a todos.

Gestão mente sobre acordos
 assinados
   A gestão da Petrobrás segue desrespeit-
ando os trabalhadores, as entidades sind-
icais e o próprio judiciário, recorrendo, in-
clusive, a mentiras para tentar pressionar 
a categoria a aceitar goela abaixo a tabe-
la de turno que melhor convém à empresa.
Uma das táticas utilizadas são informes men-
tirosos, onde os gestores da Petrobras ale-
gam que poucos sindicatos ainda não as-
sinaram o acordo, o que não é verdade. 
   Das 14 refinarias que a empresa anun-
cia em seus informes, apenas na Replan 
o acordo foi assinado, após aprovação dos 
trabalhadores. Além dessa base, somente 
a RPBC já tinha acordo pactuado no âm-
bito da mediação, e a REFAP e a SIX têm 
acordos judiciais, com tabelas de 8 horas.

Confira mais detalhes no site do Sindicato! Leia, escute e ajude a divulgar!

   A FUP retoma esta se-
mana a mediação com o 
Ministro do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), 
Ives Gandra, como mais 
uma tentativa de resolver 
o impasse criado pela ges-
tão da Petrobrás em torno 
da tabela de turno nas re-
finarias. A nova mediação 
foi definida em resposta ao 
descumprimento sistemá-
tico por parte da Petrobrás 
do acordo mediado com o 
TST no final da greve de 
fevereiro de 2020, que ga-
rantiu o compromisso da 
empresa em pactuar com 
os trabalhadores tabelas 
de turno que fossem ne-
gociadas e aprovadas pela 
categoria em assembleias.
À revelia do que foi acor-
dado na mediação, a ges-
tão bolsonarista da Petro-
brás está implantando, de 
forma unilateral, a tabe-
la 3×2 (três dias de traba-
lho e dois dias de descan-
so), que foi rejeitada pelos 
trabalhadores. Em assem-
bleias realizadas em se-
tembro, a categoria voltou 

a afirmar que não aceita a imposição de tabelas de tur-
no que não foram escolhidas pelos trabalhadores e apro-
vou mobilizações para se contrapor à medida da empre-
sa, paralelamente às ações jurídicas dos sindicatos para 
fazer valer o acordo mediado com o TST.
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 3/oar. 4/ágar — cava — ciao. 6/cosmos.

Acompanhe o Sindipetro/MG 
também nas redes!                       

Intagram: 
@sindipetromg 

Facebook: 
/SindipetroMG


