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Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2015. 

 
Oficio nº008/15 

 

ASSUNTO: Solidariedade aos trabalhadores do COMPERJ 

 

Caros Companheiros e companheiras,  

  

A redução das atividades da Petrobrás no COMPERJ teve como consequência um ataque aos 
diretos dos trabalhadores. 

Desde setembro do ano passado, já são 469 demitidos; os que perderam o emprego a partir de 
outubro fizeram um acordo para receber a rescisão, mas a empresa não cumpriu com o acertado. 

Estes trabalhadores não receberam nem a terceira e última parcela do acordo, nem os 40% do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a que tem direito. As cotas do FGTS do 
restante dos trabalhadores não são depositadas há pelo menos três meses. 

Os que não foram demitidos não recebem salários e também não conseguem dar baixa em suas 
carteiras de trabalho. Até o momento, são 123 operários com dois meses de atraso no salário, e 
2.380 com atrasos de um mês no pagamento. Uma parte deles também não recebeu a segunda 
parcela do 13º salário. 

Esses operários estão em luta por pagamento de salários atrasados e o cumprimento dos 
acordos indenizatórios para os demitidos da empresa Alumini Engenharia S/A (ex-Alusa). 

Por enquanto, 2500 trabalhadores aguardam desesperado o desfecho do impasse, inclusive 
porque suas carteias de trabalho ainda não foram liberadas dificultando a procura de um novo 
emprego.  
 
Cerca de duzentos trabalhadores estão em ritmo de mobilização permanente fazendo atos quase 
todos os dias cobrando da PETROBRAS, ALUSA e governo uma solução urgente para o caso.  
 

A continuação dessa mobilização depende de ajuda para passagem (ônibus) e alimentação 
(quentinhas). Como a maioria deles mora em locais distantes  (Belford Roxo, Caxias, Itaboraí e 
Cachoeira de Macacu) não é um custo baixo. A mobilização cresceu e tem hoje visibilidade já foi 
realizado diversos atos na porta da PETROBRAS e duas passeatas pelo centro do Rio.  Varias  
outras atividades já foram realizadas, que evolvem custos de transporte e alimentação. Também 
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foram adquiridas cestas básicas para garantir minimamente a alimentação dos familiares dos 
trabalhadores 

 
Infelizmente o SINTRAMON, responsável por esses trabalhadores, não está correspondendo às 
expectativas deles e, portanto, eles solicitam bastante nossa ajuda.  

Esta campanha de solidariedade é uma das iniciativas que estão sendo tomadas por diversas 
organizações, definida em reunião realizada na última quarta-feira (4), com a participação da 
CSP-Conlutas RJ, SINDIPETRO RJ, ANDES, ADUFF, dentre outras organizações. 

Este conjunto de entidades que organizam a solidariedade aos companheiros do COMPERJ se 
reunirá novamente no dia 12 de fevereiro de 2015 às 16h na sede SINDIPETRO RJ.  

Neste sentido solicitamos o vosso apoio que poderá vir em forma de dinheiro e/ ou cestas básicas 
água, pgto de aluguel de ônibus.  

Qualquer necessidade de esclarecimento os contatos são: 

Prof Sonia Lucio – ADUFF 021 988679470 

Juilo Condaque – CSP Conlutas 021 973686138 

ANDES – 021 25103113 

CSP Conlutas – 021 25091856 

Certos de contarmos com a vossa colaboração,  
 

 
Atenciosamente. 
 
 
Julio Cesar Condaque Soares  
Secretaria Executiva da CSP Conlutas 
Rio de Janeiro 

 

 


