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Vamos deliberar sobre participação da categoria na greve geral de 14 de 
junho e plano de luta para o ACT. Seminário, com assessoria jurídica do 

sindicato e economista do IBEPS, abrirá as discussões

ASSEMBLEIA
4 de Junho, participe da

1. Manutenção do ACT vigente 
e garantia de sua renovação 
enquanto não for assinado 

um novo acordo

2. Garantia de emprego, com 
extinção e alteração das cláusulas 

(41 e 42, respectivamente) que 
abrem margem para dispensas 

sem justa causa

A PALAVRA DE ORDEM É

4. Garantia contra assédio 
moral, sexual e punições no 

Sistema Petrobrás

5. Reposição da Inflação 
e aumento real no

salário base

NENHUM DIREITO 
A MENOS

3. Garantia de desconto das 
mensalidades dos associados 

no contracheque

1ª chamada às 17 horas |  2ª chamada às 17h30

6. Fundo Garantidor
para os terceirizados

contra calotes
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Como barrar a retirada 
de direitos e a venda 
das nossas refinarias?
Construindo uma vitoriosa campanha 
reivindicatória e uma forte greve geral no 
dia 14 de junho é possível resistir. Participe 
da assembleia e seja parte desta luta!

Qualquer negociação com a direção da Petrobrás deve partir de uma exigên-

cia: a manutenção do nosso ACT. Isso é inegociável e não por acaso nossa 

palavra de ordem é “Nenhum direito a menos”. Uma vez que a partir da reforma 

trabalhista o negociado passa a valer sobre o legislado, não podemos acreditar 

na boa fé dos gestores ou se contentar com carta de boas intenções. Por isso, 

nossas principais reivindicações envolvem a inclusão de cláusulas que garantam 
concretamente o pleno emprego, a liberdade de mobilização (sem punições po-
líticas!) e a autonomia sindical, com a garantia do desconto dos associados aos 
sindicatos no contracheque.

Uma campanha reivindicatória bem-sucedida também será fundamental para 

barrar o projeto privatista de Bolsonaro sobre a Petrobrás. Afinal, sabemos que 

o desmonte da companhia envolve demissões, corte de direitos conquistados na 

luta e precarização das condições de trabalho. Essa é uma exigência do mercado 

para atrair “futuros investidores”. Se barramos estes ataques conquistamos uma 

importante vitória para barrar a venda das refinarias. 

A construção da greve geral não é menos importante. Temos grandes chances 
de virar o jogo se a classe trabalhadora, de forma unificada e nacionalmente, 
parar o país. Aliás, esta é a única chance de ameaçar a política desastrosa de 

Bolsonaro para o país. Sem luta não teremos condições de reverter os cortes na 

educação, barrar a reforma da previdência e o desmonte do patrimônio público.

Por isso, precisamos de casa cheia no próximo dia 4, em nossa Assembleia. 
Será na sede e subsede do Sindicato, com 1ª chamada às 17h e 2ª chamada às 
17h30. Vamos discutir o plano de lutas aprovado no 12º Congresso da FNP para o 

ACT e nossa presença na greve geral contra a reforma da previdência. Participe!

Com palestras, Seminário 
abordará negociações de outras 
categorias e direito de greve

Na Assembleia do dia 4

>>> Petroleiros diretos e terceirizados atrasaram entrada na 
RPBC/UTE Euzébio Rocha e UTGCA na greve nacional da educação

O DESMONTE 
A SERVIÇO DA 
PRIVATIZAÇÃO JÁ 
COMEÇOU 
A luta contra a retirada de di-

reitos não se trata de uma luta 

futura. Trata-se de reagir a uma 

política de desmonte que já 

vem sendo duramente aplicada 

pelas últimas direções da Petro-

brás. No dia a dia, petroleiros di-

retos e terceirizados sentem na 

pele os efeitos perversos da ló-

gica do lucro a qualquer custo e 

da redução de investimento nas 

unidades. Abaixo, listamos so-

mente algumas delas para ilus-

trar os ataques que já sofremos: 

 

1. Redução do efetivo operacio-
nal, com extinção de postos de 
trabalho; 
2. Redução de linhas de trans-
porte para trabalhadores do re-
gime administrativo
3. Queda na qualidade e quan-
tidade de comida servida nas 
refeições
4. Perdas salariais seguidas
5. Horas extras transformadas 
em horas compensadas para o o 
regime administrativo.

Não se atrase para a Assembleia! Iremos iniciar as discussões com um 

Seminário para organizar a campanha reivindicatória deste ano. Eric Gil 

Dantas, do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (IBEPS), irá 

compartilhar dados sobre negociações de outras categorias, e a Assessoria 

Jurídica do Sindipetro-LP abordará o direito de greve frente à criminaliza-

ção das lutas e a restrição das liberdades democráticas.

REAGIR!

APOSENTADO E 
PENSIONISTA 
ESSA LUTA É SUA!

Se para a ativa o dia a dia 
no local de trabalho está insu-
portável, o que dizer dos apo-
sentados e pensionistas? Não 
bastasse há anos a defasagem 
salarial, com reajuste só pela 
inflação, agora sofrem com a 
ameaça de desmonte completo 
da AMS, através da resolução 23, 
e da Petros, por meio do crimi-
noso equacionamento proposto 
pela direção do fundo. Estamos 
atuando juridicamente para 
garantir os direitos de nossos 
associados, mas essas ações 
não são nada sem o seu envol-
vimento. Por isso, aposentado e 
pensionista: essa luta também 
é sua, participe da assembleia!

OS ESTUDANTES 
MOSTRAM O CAMINHO!
Os atos de 15 de maio 
em defesa da educação 
demonstraram que muita 
gente está descontente 
com os rumos do país. 
Se transformarmos essa 
indignação em luta 
podemos virar o jogo!


