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EM RESPOSTA AO RESULTADO DAS ASSEMBLEIAS,
PETROBRÁS PUNE TRABALHADORES

A Petrobrás puniu na
última terça-feira (21) um
trabalhador da Regap que
se absteve na assembleia
para votação da última
proposta apresentada pela
empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) da categoria. O
funcionário foi destituído
de seu cargo porque não
votou pela aprovação da
proposta, como orientado
pela companhia.
Essa é uma clara postura antissindical e até
mesmo ilegal da empresa,
além de ser uma prática
de assédio moral contra os
petroleiros. A participação
da classe trabalhadora em
assembleias promovidas
pelo Sindicato, bem como
o voto, são direitos de todos garantidos por lei e
precisam ser respeitados
Porém, esse não foi o
primeiro caso. Na semana
passada, supervisores da
Petrobrás na Província de
Urucu, na Floresta Amazônica, também perderam
seus cargos porque teriam
votado contra a proposta
da empresa para o ACT.
A rejeição da proposta
tem sido defendida pelos
sindicatos de trabalhadores por entenderem que a

mesma retira direitos dos
trabalhadores e os deixa
expostos e sem segurança de emprego em um
momento em que a atual
gestão da Petrobrás, juntamente com o governo de
Jair Bolsonaro, trabalham
pela privatização da companhia.
A intimidação de trabalhadores e a punição de
funcionários por exercício
de seu direito de liberdade
de voto e de expressão já
foi denunciada à imprensa e à direção da empresa.
Os casos também já estão
sendo analisados pelo jurídico do Sindicato e serão
levados à Justiça.
Assédio
Na última segunda-feira (19), o gerente executivo de Gestão de Pessoas,
Cláudio Costa, também
incorreu em uma prática
de assédio moral ao filmar
trabalhadores da empresa durante assembleia no
Edifício Sede da Petrobrás
(Edise), no Rio de Janeiro.
O caso foi registrado por
trabalhadores e dirigentes
sindicais no local.
Balanço assembleias
Apesar da tentativa da

empresa de manipular o
resultado das assembleias
por meio da intimidação
de funcionários, a proposta para o ACT tem sido
rejeitada em quase todo o
País. Em Minas, todas as
assembleias feitas até o
fechamento deste boletim
resultaram em votação
massiva contra a proposta
da empresa. Ainda serão
realizadas duas assembleias na portaria da Regap nesta sexta-feira (23).
Além disso, a categoria
também tem aprovado a
realização de uma greve em data a ser definida pela
FUP - caso a Petrobrás
mantenha sua posição de
suspender as negociações
e não mantenha o atual
ACT válido até o fechamento do próximo acordo.

RESULTADOS EM MG
Pauta 1 (Manutenção da
negociação coletiva):
Favoráveis = 154
Contrários = 0
Abstenções = 8
Pauta 2 (Prorrogação do
atual ACT enquanto durarem as negociações):
Favoráveis = 154
Contrários = 0
Abstenções = 8
Pauta 3 (Rejeição da 3ª
proposta da Petrobrás):
Favoráveis = 146
Contrários = 3
Abstenções = 13
Pauta 4 (Aprovação de
greve em data a ser definida pela FUP):
Favoráveis = 144
Contrários = 1
Abstenções = 17

USINA DA PBIO EM MONTES CLAROS VOLTA A
APRESENTAR PROBLEMA EM CALDEIRAS

A Usina de de Biodiesel
Darcy Ribeiro, em Montes
Claros, voltou a apresentar
problemas em suas caldeiras. O caso já havia ocorrido
em julho deste ano, quando
a unidade precisou ser parada por vários dias porque as
duas caldeiras apresentavam
deformações
conhecidas
como “laranja”.
Na época, a situação foi
denunciada ao Sindipetro/
MG durante visita à usina
no dia 15 de julho. Ainda
segundo os trabalhadores,
os problemas nas caldeiras
foram detectados em uma
inspeção de rotina realizada
seis dias e teria sido provocado porque houve elevação
de carga das caldeiras e al-

terada a composição de seu
combustível – passando a
queimar ácido graxo.
A situação é tão perigosa que poderia ter provocado a explosão da caldeira, o
que levaria a danos à planta e representaria risco aos
trabalhadores. Por isso, o
Sindicato questionou a gerência local sobre o fato e
foi informado que as alterações nas condições originais
do projeto foram feitas com
autorização do fabricante. A
direção do Sindipetro/MG
então solicitou, via ofício,
a documentação referente
aos estudos relacionados aos
procedimentos de gestão de
mudança.
No entanto, até esta quin-

ta-feira (22), ou seja, um
mês após o envio do ofício,
o Sindipetro/MG não obteve
nenhuma resposta da diretoria da Petrobrás Biocombustível. “Essa situação na
PBio é absurda. É inadmis-

sível que a empresa repita
os mesmos erros e continue operando de maneira a
colocar em risco a vida dos
trabalhadores da empresa”,
disse o coordenador do Sindicato, Anselmo Braga.

Saiba quem são os candidatos que o
Sindipetro/MG apoia na eleição da Petros
Entre os dias 2 e 16 de
setembro, os participantes e
assistidos da Petros poderão
escolher seus representantes
nos Conselhos Deliberativo
e Fiscal da entidade.
Este ano, as federações
de petroleiros (FUP e FNP)
e as associações de aposentados (Fenaspe) somaram
forças e construíram uma
chapa unitária – Unidade em
Defesa da Petros – para disputar as eleições e garantir a
representatividade da categoria nos Conselhos.
A FUP e seus sindicatos
estão concentrando esforços
para a eleição das duplas 52
(Conselho Deliberativo) e
42 (Conselho Fiscal), que
integram a chapa unitária.
A dupla 52 é composta
por Norton Almeida (titu-

lar), do Sindipetro NF, e por
André Araújo (suplente), do
Sindipetro Bahia. Norton
acumula experiência de quatro anos no Conselho Deliberativo, onde vem atuando
com suplente, ao lado de
Paulo César Martin.
A dupla 42 é formada por
Cláudio Oliveira (titular),
do Espírito Santo, representante da Fenaspe/Aepet, e
por Agnelson Camillo (suplente), da FNP e Sindipetro
Pará. Cláudio possui larga
experiência administrativa
acumulada na Petrobrás e
atualmente produz estudos e
artigos sobre a Petros.
Como votar
Pela internet – acesse o
portal petros.com.br e informe o número da matrícula e

da senha Petros.
Por aplicativo no celular – baixar o app da Petros
(Google Play ou App Store).
Após fazer o download do
aplicativo, basta informar
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matrícula e senha da Petros
uma única vez.
Por telefone – através de
ligação gratuita para 0800
283 1676, informando matrícula e senha Petros.

