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Petroleiros do Litoral Paulista 
aprovam 1ª proposta da Petrobrás
Os petroleiros e petroleiras do Litoral Paulista aprovaram na última quarta-feira (29), 
em Assembleia Geral na sede e subsede, a 1ª proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) apresentada pela Petrobras. Foi a primeira vez que a categoria resolveu encerrar a 
negociação sem mobilização e sem os representantes da companhia apresentarem sequer 
uma contraproposta. A assinatura do termo será feita pelo sindicato ainda nesta semana, na 
gerência de Recursos Humanos, no Rio de Janeiro. Confira o que foi aprovado na página 2.

DECISÃO INÉDITA

Total e Exxom 
querem refinarias e 
projetam demitir

Novos donos na área

Sindipetro-LP 
terá que vender
sede e subsede

No vermelho

Francesa Total tenta sair na 
frente, mas a norte-americana 
ExxonMobil pode ganhar 
concorrência ao ter Trump 
como padrinho e a simpatia 
de Bolsonaro. Cerimônia para 
celebrar negociação e anunciar 
novos proprietários acontece no 
dia 10 de junho, no edifício-sede 
da Petrobrás, no Rio de Janeiro

Entidade foi forçada a tomar 
esta decisão por conta da 
MP de Bolsonaro, que impôs 
pagamento via boleto dos 
associados, e ação judicial 
que enquadrou sindicato como 
organização terrorista com 
multa de R$ 10 milhões
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Com a assinatura do ACT e 
aprovação em assembleia 

da 1ª proposta da companhia, os 
petroleiros terão neste ano 0% 
de reajuste no salário e na assis-
tência alimentar. Além disso, está 
consolidada a exclusão de mais 
de 20 cláusulas, que garantiam 

aos trabalhadores o cumprimento 
da maior parte dos direitos con-
quistados ao longo dos últimos 
anos. O cálculo é de um corte de 
aproximadamente 60% do atual 
ACT, que encerra em 31 de agosto.

Gratificações e adicionais fo-
ram excluídos; o valor das horas 

extras foi reduzido e para a troca 
de turno o benefício foi excluído; 
o programa Jovem Universitário 
foi encerrado; a AMS terá custeio 
até 2022 na proporção de 50x50; 
e a promoção por antiguidade 
de pleno para sênior dos cargos 
de nível médio não existirá mais. 

Esses são alguns dos benefícios 
afetados, porém a proposta da 
empresa traz diversas outras al-
terações.

Como não houve nenhuma 
cláusula que garantisse a pre-
servação dos empregos, mesmo 
no caso de venda de ativos, o 

caminho agora está livre para a 
empresa enxugar a sua força de 
trabalho na medida em que no-
vas unidades forem vendidas. 
Além disso, haverá transferên-
cias compulsórias para aqueles 
empregados que não forem dis-
pensados.

CHARGE DESTA
EDIÇÃO

Categoria aceita reajuste zero no salário e abre mão 
de 60% dos direitos garantidos no último ACT

Abaixo-assinado com mil assinaturas 
exigiu do Sindicato que votação do 
ACT fosse antecipada

Agendada para 4 de junho, a As-
sembleia para votação da primeira 
proposta da Petrobrás teve de ser 
antecipada para o dia 29 após um 
abaixo-assinado com mais de mil 
assinaturas exigir a votação uma 
semana antes do previsto, confor-
me edital publicado pelo sindicato.

A exigência, que circulou por e-
-mail e grupos de whats’app da ca-
tegoria, foi respaldada por decisão 
judicial que estipulou multa diária 
de R$ 50 mil em caso de descum-
primento.

No texto que circulou junto ao 
abaixo-assinado, a justificativa 
para a antecipação da assembleia 
foi a necessidade de geração de 
caixa da empresa. “Nós, trabalha-
dores responsáveis e preocupados 
com a saúde financeira da Petro-

bras, exigimos a imediata convoca-
ção de assembleia e defendemos 
a aprovação da atual proposta de 
ACT. Devemos sinalizar ao merca-
do e ao país nosso compromisso 
com a necessária redução de cus-
tos para atrair novos investidores e 
assim concluir a venda de ativos”.

De fato, a aprovação da 1ª pro-
posta caiu muito bem no sistema 
financeiro. A Bovespa fechou no 
mesmo dia em alta com mais de 
5%, sinalizando que os investido-
res internacionais e especuladores 
recebaram o fechamento do ACT de 
petroleiros com muito bom humor. 

Em relação às críticas, como o 
fato do novo ACT impor uma das 
mais baixas remunerações da in-
dústria do petróleo, a direção da 
empresa alega que no cenário atu-

al não se pode manter os antigos 
níveis salariais e nem pleno em-
prego, como exigiam os sindicatos. 
“Além disso, temos um objetivo: 
abrir o mercado aos concorrentes 
e vender o máximo possível de ati-
vos, o novo acordo nos ajuda nes-
te sentido”, disse o presidente da 
Petrobrás, Roberto Castello Branco.

Miriam Leitão, na GloboNews, 
elogiou a decisão dos petroleiros. 
“Em tempos de crise, onde todos 
precisam apertar os cintos, uma 
escolha lúcida e ponderada. Que 
sirva de exemplo a outras cate-
gorias”. Já Bolsonaro, presidente 
da República, comemorou o fim 
do longo período de “balbúrdia” 
na Petrobrás. “Acabou a mamata”, 
disse, ao lado de Queiroz, moto-
rista da família.

Campanha encerrada
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>>> No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Guedes (4) se reuniu com o presidente da Total, Patrick Pouyanné (1). 
Em Dallas, nos EUA, Bolsonaro e Guedes (3) se reuniram com o presidente da Exxon, Darren Woods (2)

Seduzidas por aprovação de ACT rebaixado e sem proteção ao emprego,
Total e ExxonMobil disputam a compra das 8 refinarias

Negociações avançadas

Direção da Petrobrás chamou exclusão de cláusulas 
de “simplificação”. Sem garantia de emprego em caso 
de vendas, na prática o acordo fechado abriu espaço 
para novas demissões. Foi a cereja no bolo que faltava 
para enfim destravar a disputa. Até então, direitos da 
categoria eram encarados com maus olhos por petrolíferas 
interessadas na compra das oito refinarias à venda

Na contramão das grandes pe-
troleiras, que decidiram investir 
no modelo “do poço ao posto”, 
a direção da Petrobrás resolveu 
vender oito refinarias, reduzindo 
em mais de 50% o seu parque de 
refino. A intenção é transformar 
a empresa em exploradora e ex-
portadora de óleo cru, deixando 
para as concorrentes o papel de 
refinar e dar valor agregado ao 
petróleo. 

Os novos proprietários das refi-
narias serão conhecidos no dia 10 
de junho, quando haverá cerimô-
nia para celebrar a conclusão das 
vendas no edifício-sede da com-
panhia, no Rio de Janeiro, a partir 
das 15 horas.

Com a conclusão do ACT, que 

era visto com maus olhos pelas 
empresas interessadas nas refi-
narias, gigantes do setor entra-
ram na briga para arrematar as 
unidades à venda. O caminho 
livre para novas demissões, des-
sa vez sem incentivo financeiro, 
serviu como a cereja no bolo para 
enfim destravar a disputa.

Uma das interessadas é a pe-
troleira francesa Total, que de-
sembarcou no Brasil de olho nas 
formidáveis descobertas no pré-
-sal. Além de arrematar parte do 
gigante campo de Libra em 2013, 
a empresa entrou no ramo de 
distribuição de combustíveis no 
país após comprar o grupo Zema. 
Agora está de olho na fatia da BR, 
colocada à venda pelo governo, e 

também nas oito refinarias ofer-
tadas pela Petrobrás.

Se bem-sucedida em sua inves-
tida, a gigante francesa teria sob 
o seu controle boa parte do par-
que de refino nacional e também 
a distribuição. O risco de concen-
tração do setor nas mãos de uma 
empresa privada foi denunciado 
pelos sindicatos, mas sem suces-
so. A ANP e o CADE consideram le-
gal uma futura negociação neste 
sentido.

O único obstáculo significativo 
para a Total tem sido a concor-
rência da ExxonMobil, companhia 
norte-americana que também 
expandiu seus negócios no Brasil 
nos últimos anos. A empresa, que 
até pouco tempo tinha apenas 

uma sala no Rio, passou a ser a 
segunda maior detentora de áre-
as de exploração de petróleo no 
país, perdendo apenas para a Pe-
trobrás.

O que favorece a norte-ame-
ricana na disputa é a ótima re-
lação de Bolsonaro com Donald 
Trump. Se no passado foi José 
Serra quem garantiu beneficiar 
as estrangeiras estadunidenses 
com a quebra do regime de par-
tilha e da operação do pré-sal 
sob controle da Petrobrás, mais 
recentemente esse papel tem 
sido de Paulo Guedes. Em reu-
nião recente nos EUA, ele disse a 
investidores que o governo quer 
vender todo o Brasil, “do palácio 
até a Petrobrás”. 

Bolsonaro, por sua vez, 
relembrou sua admiração 
pelos EUA quando questionado 
sobre quem prefere nessa 
disputa. “Não beijei a bandeira 
americana à toa, taokei?”

>>> ”Minha continência à bandeira 
americana”, disse Bolsonaro>>> Antes fora da lista, RPBC atrai interesse e pode ser vendida
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Símbolos da força e tradição da 
categoria, sede e subsede do 
Sindipetro-LP serão vendidas

Finanças estranguladas

Entidade foi forçada a tomar esta decisão por conta da Medida Provisória 873, do presidente 
Jair Bolsonaro, que impôs pagamento via boleto dos associados, e pela ação judicial que 
enquadrou o sindicato como organização terrorista com multa de R$ 10 milhões

Um dos principais símbolos da 
força e tradição da categoria pe-
troleira do Litoral Paulista, a sede 
e subsede da entidade terão que 
ser vendidas para o sindicato não 
fechar as portas, demitir funcio-
nários e encerrar as atividades.

Não bastasse a medida provi-
sória editada por Bolsonaro, que 
impôs a cobrança de mensalidade 
apenas por boletos, mais recente-
mente o Sindipetro-LP foi enqua-
drado pelo ministro da Justiça, 

Sérgio Moro, como organização 
terrorista. Para seguir atuando e 
não ter sua licença sindical cassa-
da, foi estipulada multa de R$ 10 
milhões. Não cabe recurso.

A medida é parte de uma ope-
ração do governo federal que vem 
criminalizando sindicatos e movi-
mentos sociais. Entidades como o 
MTST e MST, movimentos  dos sem 
teto e sem terra, também foram 
alvos da operação, que viu nos 
atos em defesa da educação no 

dia 15 de maio a presença de “or-
ganizações terroristas”, infiltradas 
com o objetivo de “implantar a 
desordem no país”. Como o Sin-
dipetro vem participando dessas 
mobilizações, e inclusive forne-
cendo apoio logístico com carro 
de som, acabou sendo o alvo da 
força-tarefa de Sérgio Moro na 
Baixada Santista.

Em relação à contribuição sin-
dical, caiu a liminar que exigia da 
Petrobrás a manutenção do des-

conto dos associados no contra-
cheque. Como não foi garantido 
tempo de transição, as finanças 
da entidade estão no vermelho 
e precisam de solução imediata. 
Nem todos os associados se adap-
taram às novas regras, sendo alta 
a porcentagem de inadimplência. 
Outros, com medo de demissão 
em virtude da venda de ativos, re-
solveram se desfiliar da entidade.

Por fim, agrava a situação do 
sindicato a aprovação do ACT com 

a imposição de que os diretores 
liberados tenham seus salários 
cobertos exclusivamente pela en-
tidade. Antes do novo acordo, a 
empresa custeava a remuneração 
integral de dois dirigentes e par-
cial de três. Cabia à entidade cus-
tear integralmente apenas uma 
liberação. Com o nova regra, tam-
bém está ameaçada a quantidade 
de diretores disponíveis para se 
dedicar exclusivamente ao traba-
lho sindical.

Reportagens deste jornal são reais ou fakenews?
Aviso ao leitor

Não é verdade que a categoria 
aprovou a 1ª proposta da Petrobrás. 
Mas é verdade que ela propõe rea-
juste zero no salário e o desmonte 
de nossos direitos. 

Não é verdade que nossa Assem-
bleia já ocorreu. Tampouco teve a 
data alterada por um abaixo assi-
nado. Mas é verdade que um acordo 
rebaixado será atraente para futuros 
compradores de nossas refinarias. 

Não é verdade que o sindicato irá 
vender a sede e subsede, que nossa 
liminar caiu o que fomos enquadra-

dos como terroristas. Mas é verdade 
que o governo vem fazendo de tudo 
para estrangular financeiramente os 
sindicatos. Sobre as liberações sin-
dicais, de fato esta é a proposta da 
direção da empresa.

Não é verdade que a venda das 
refinarias têm cerimônia para 10 
de junho, mas é verdade que Gue-
des e Bolsonaro se reuniram com 
os presidentes da Total e Exxon-
Mobil para negociá-las. Assim 
como é verdade o avanço de seus 
negócios no país.

Este boletim é sensacionalista? 
Bem, o cenário que desenhamos 
é absurdo, mas é justamente em 
tempos de retrocessos sociais 
absurdos que vivemos. Se não 
reagirmos a tempo, este é o fu-
turo que nos espera. Portanto, 
este jornal é um grito de alerta. A 
Cosipa, em Cubatão, foi vendida, 
virou Usiminas, viu seus direitos 
e salários reduzidos, a segurança 
precarizada. Depois, a demissão 
de mais de 10 mil trabalhadores. 
Não houve reação à altura.

O desmonte da Petrobrás pode 
ser barrado. Somos uma catego-
ria de luta, de tradição, que já 
demonstrou diversas vezes capa-
cidade de resistência, união e so-
lidariedade. Na luta contra a dita-
dura militar, nas greves da década 
de 1990 contra as privatizações e 
demissões de Collor e FHC, na luta 
pela preservação de direitos em 
2015. Podemos, mais uma vez, co-
locar nosso time em campo e con-
trariar as manchetes deste jornal. 
É nisso que acreditamos. 

A Assembleia, no dia 4 de junho, 
com 1ª chamada às 17h, está 
mais do que confirmada. Venha, 
nos ajude a encher a casa e 
rejeitar em peso a 1ª proposta 
da Petrobrás e decidir nossa 
participação na greve geral de 
14 de junho. Também vamos 
discutir estratégias de luta para 
a campanha reivindicatória.
A hora é agora, o futuro está em 
nossas mãos e podemos vencer. 
Vamos juntos por Nenhum 
Direito a Menos!

Nem tudo é mentira. Nem tudo é verdade… ainda! Leia e entenda


