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No último dia 29 de abril a di-

ção da terceirização no setor de

retoria do Sindipetro-LP se reu-

GP (antigo RH), que devido a ro-

niu com o gerente de plataforma

tatividade do pessoal o trabalho

da UO-BS para tratar de deman-

nunca é prestado como deveria.

das dos petroleiros embarcados.

Para o sindicato, a atividade

Devido às inúmeras reclama-

deve ser feita por funcionários

ções da força de trabalho, prin-

próprios Petrobrás.

cipalmente offshore, sobre erros

Lembramos ao gerente de pla-

em lançamento de Horas Extras

taforma que a exigência de mar-

(HE) das unidades operacionais

cação de ponto é Lei e é obriga-

da UO-BS, a diretoria solicitou

tória para todos os empregados.

informações sobre as melhorias

A empresa está deliberadamen-

que estão sendo implementadas

te demorando em efetivar uma

para correção.

solução, sendo que na região do

A gerência fez uma apresen-

Rio Grande do Norte/Ceará (RN-

tação do projeto para melhoria

-CE) a sistemática apresentada

na sistemática de frequência e

já esta em uso há anos. Segundo

lançamento de hora extra das

a empresa, o prazo de conclusão

unidades. De acordo com o ge-

dos trabalhos, que deveriam ser

rente, as informações estão sen-

entregues em agosto, ficou pre-

do niveladas entre SAP e a Ad-

judicado devido a ida do geren-

ministração de Plataformas da

te ao Rio de Janeiro por três me-

Petrobrás (APLAT).

ses. Assim, o prazo foi estendido

desembarque por falecimento.

cartilha de frequência da UO-

o acordo coletivo vigente, que

para novembro de 2019.

O sindicato apresentou ou-

>>> A gerência fez uma apresentação do projeto para melhoria na sistemática de frequência de HE

Segundo informou, o telefone

-BS foi atualizada, abordando

diz que caso o funcionário não

tros problemas relacionados ao

O funcionário de Serviço So-

atrás do crachá (13) 3249-1066

o apontamento correto sobre o

tenha trabalho ou treinamento

não pagamento de HE, devido

cial da UO-BS esteve presente

deve ser usado nessas situa-

retorno de férias (RF), que está

na base os dias devem ser neu-

a não lançamento pelo pessoal

na reunião e foi indagado sobre

ções. O sindicato cobrou ampla

recebendo tratamento incorreto

tralizados. A previsão de revisão

de apoio. A diretoria irá levar as

como está sendo operaciona-

divulgação do canal à força de

por parte das gerências. O sindi-

da cartilha de frequência é até o

demandas para a comissões de

lizado, com apoio logístico etc,

trabalho.

cato foi informado que as gerên-

fim de maio 2019.

ACT, denunciando a precariza-

quando ocorrem situações de

A diretoria perguntou se a

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS)
A diretoria voltou a relatar

de Merluza, que ficou sem

A delegação do Litoral Pau-

a falta de pagamento de HE

comunicação por quatro dias.

lista cobrou o pagamento

aos técnicos e enfermeiros,

Durante esse período, uma

de auxílio almoço para cola-

quando realizam atendimen-

pessoa passou mal e o diag-

bores que estão atuando no

to fora do horário (das 19h as

nóstico

prejudicado

PMB em terra e que continu-

7h). Os profissionais também

pela falha de comunicação da

am não recebendo correta-

relatam a falta de retorno

telemedicina. O GG das plata-

mente. A gerência informou

de solicitações dos médicos,

formas já havia autorizado a

que todas as pendências se-

que precisam atestar o aten-

instalação da fibra ótica, que

rão pagas até o fim de maio.

dimento. Segundo a empresa,

não existe em nenhuma em-

Também informaram que foi

as horas validadas estão sen-

barcação da UO-BS, mas até

alterada a sistemática do e-

do pagas, porém identificou

o momento nenhuma data foi

-social, eliminando a exigên-

alguns casos que serão es-

estipulada para instalação.

cia de DIP pelo GG e o prazo

clarecidos.

Sem resposta sobre essa de-

de recebimento pelos em-

A diretoria cobrou a insta-

manda, a gerência de SMS fi-

pregados será em até quatro

lação de fibra ótica para co-

cou de retornar o assunto na

dias uteis, sem exigência de

municação com a plataforma

próxima reunião.

nova cobrança pelas pessoas.

ficou

cias foram orientadas a cumprir

Assédio a terceirizados da PMLZ
A diretoria do Sindipetro-

do pelo encarregado da em-

-LP denunciou que um fiscal

presa. A equipe de operação

da Petrobrás vem assediando

da unidade denunciou esses

os empregados da empresa

desmandos, porém o assun-

Gran IHC na Plataforma de

to não foi adiante por inter-

Merluza. O fiscal tem exigido

venção do gerente setorial

mais rapidez nas atividades

de operação da plataforma

da equipe, que mesmo sem

(Edisa). O sindicato solicitou

ganhar HE sempre se coloca a

esclarecimentos

disposição. O petroleiro che-

vista os procedimentos des-

gou a solicitar via RDO sus-

conformes com as “regras de

pensão de 50% das diárias

ouro” da empresa. O gerente

desses contratados, e segun-

Setorial disse que não tinha

do denúncias dos trabalha-

conhecimento de todos os fa-

dores, tentou impor execução

tos apresentados, mas ficou

de serviços sem permissão de

de apurar para responder na

trabalho (PT), o que foi nega-

próxima reunião.

tendo

em
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Por pouco não faltou comida em Merluza
Aconteceu na plataforma de Merluza

além do almoço do dia 08. Nos dias an-

de por pouco os trabalhadores da uni-

teriores à data limite para abastecimento

dade não ficarem sem ter o que comer.

já se sentia falta de variedades de fru-

Essa situação foi gerada por dois erros:

tas e afins, e com a informação de atraso

de logística, na programação dos barcos

da embarcação do rancho o pessoal de

que atendem a plataforma, estendendo

bordo passou a imaginar como seria uma

o prazo para abastecimento do rancho;

dieta forçada. Felizmente o clima cola-

houve corte no estoque dos alimentos

borou, os trabalhadores não chegaram

por parte do preposto da Norsul, empre-

a vivenciar isso, porém fica clara a ne-

sa de hotelaria da plataforma. Se esses

cessidade de reavaliação da medida

dois fatores, acrescido das más condi-

que reduziu o estoque de mantimen-

ções de mar tivessem acontecido nos

tos. Causar esse nível de estresse em

dias 07 e 08 desse mês, datas em que se

trabalhadores confinados numa pla-

previa acabar o estoque de alimentos ra-

taforma, além dos riscos de deixá-los

cionados pelo preposto da Norsul, causa-

sem alimentos por erros de logística e

riam transtorno aos embarcados, pois os

contenção de custos, não paga a eco-

mantimentos não seriam suficientes para

nomia gerada.

Mexilhão: definição do horário dos inícios
dos trabalhos das contratadas
Na reunião do dia 25 de março a gerência
17
de abril, em Santos

definiu que os trabalhos das contratadas
começariam a partir das 7h. Porém, poucos
dias depois, um fiscal do ISUP retornou o
horário para as 6h. A operação solicita que
retornem o horário para às 7h, pois antes
disso há a passagem de serviço, o que
acarreta tumulto na sala de operação.
A gerência informou que está estudando uma forma melhor de atender os trabalhos sem impactar na troca de turno. O
Sindipetro-LP fez um adendo sobre a possibilidade de ocorrer acidentes devido ao
operador liberar uma PT no fim do turno,
fazendo com que seu substituto assuma a
partir daí. Apesar de ser permitido pelas
norma, as PT’s estão sendo emitidas entre
6h 15 e 6h45, sendo que a troca de turno
ocorre entre 06h50 e 07h10. A gerência ain-

da informou que o Diálogo Diário de Segurança (DDS) das terceirizadas termina as
06h30. O sindicato questionou por que colocavam vários serviços entre 6h15 e 6h30,
se não existe mão de obra disponível no
horário para atender.

Mudança de escalas sem negociação
com o trabalhador

>>> Trabalhadores de Merluza quase ficam sem comer

Fornecimento de transporte ou
auxílio transporte
A diretoria cobrou o fornecimento

ta semana a diretoria do Sindipetro-LP

de transporte ou auxílio transporte

está em reunião com a empresa, onde

para deslocamento até o aeroporto e

colocará em pauta alguns pontos sem

vice versa nos dias de embarque/de-

resposta na reunião setorial.

sembarque, nos mesmos moldes do

Reforçamos a importância da par-

auxílio concedido na Bacia de Campos

ticipação dos trabalhadores embar-

para os residentes do Rio de Janeiro. A

cados para que os problemas nas

gerência informou que o pessoal que

plataformas sejam resolvidos e os

mora no Rio de Janeiro não tem direito

assédios combatidos. Denuncie as ir-

a ajuda de custo ou auxílio transporte.

regularidades que presenciar para o

A demanda será levada para a comis-

sindicato. Para isso, o Sindipetro-LP

são de ACT debater com o corporativo

mantém semanalmente no aeroporto

da Petrobrás.

de Jacarepaguá diretores de plantão.

Todas as demandas que ficaram

Quem preferir pode ainda contatar a

pendentes de respostas ou que forem

diretoria do Sindipetro-LP nos núme-

de responsabilidade do corporativo

ros disponíveis no link http://www.

serão levadas para as próximas reuni-

sindipetrolp.org.br/arquivo/fale-com-

ões de acompanhamento de ACT. Nes-

-a-diretoria/Diretores.pdf

Planejamento de Manutenção
na Base (PMB)

Continuamos recebendo denúncia dos colaboradores sob responsabilidade do Coman

A diretoria questionou que o pesso-

operações. A gerência das plataformas

e do Coprod de que as escalas estão sendo alteradas sem negociação com o funcionário.

al da PMB foi alocado no horário fixo,

reforçou que o horário pode ser reali-

A resposta foi que os acertos de escala são devido à mudança de pessoas. Exigimos que

sendo proibidos de flexibilizarem o ho-

zado como sempre foi, respeitando o

a negociação de alteração seja negociada entre coordenador e colaborador. A solicitação

rário, como faziam desde o início das

trabalho de oito horas diárias.

será reforçada pela gerência à coordenação.
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Merluza

Falta de investimento em tecnologias de comunicação
prejudica telemedicina e embarque e desembarque
Uma série de problemas de comunicação

não comporta o fluxo de informações ne-

com os atendimentos por Telemedicina,

cessárias ao longo do dia, o que faz com

na plataforma de Merluza, tem provocado

que uma simples ligação sempre acabe

apreensão nos trabalhadores, que estão

sendo interrompida por falhas, que der-

preocupados com o serviço prestado.

rubam a ligação.

O último caso ocorreu na madrugada do

O problema já foi levado ao conheci-

dia 25 de abril, quando um trabalhador

mento da gerência de SMS/SAD (Saúde)

procurou a enfermaria com dores no pei-

que respondeu que o sistema é distribuí-

to, foi atendido por um enfermeiro, que

do para suprir prioritariamente a Teleme-

tentou fazer o exame de eletrocardiogra-

dicina, porém, nem mesmo isso tem sido

ma, mas não conseguiu, pois a toda hora a

cumprido.

comunicação com a plataforma caia. Após

>>> Ao que tudo indica, as falhas de comunicação são generalizadas

algumas tentativas o enfermeiro diagnos-

A velha lógica de sucatear pra vender

ticou o caso como dor muscular. Em outra

Em funcionamento desde 1993, Merluza

novas, como no caso da P-69, esse tipo

o que foi constatado pelo Gerente Geral

ocasião, um trabalhador relatou o mesmo

está desde 2017 dentre as 30 áreas pro-

de problema não é corriqueiro como em

da empresa, na ultima visita que fez à pla-

problema, o que mostra que a situação é

dutoras de petróleo espalhadas no país

Merluza.

A negligência por falta de in-

taforma, quando se aborreceu com a rede

rotineira.

que figuram na lista de desinvestimento

vestimentos em tecnologias na área de

e perguntou se era assim mesmo. Ao ser

Ao que tudo indica, as falhas de comuni-

da Petrobrás. A falta de investimento em

comunicação prejudica não somente o

informado que sim, o GG chamou o ge-

cação são generalizadas, dificultando não

tecnologia na plataforma, podemos su-

atendimento em telemedicina, do qual

plat e determinou que fossem colocados

somente a telemedicina, mas inclusive o

por, segue a velha lógica do sucateamento

somos críticos por não oferecer o aten-

cabos de fibra ótica, o que até agora não

embarque e desembarque na plataforma.

para vender, a um preço módico, uma pla-

dimento humanizado que o trabalhador

aconteceu.

Na semana anterior ao problema, na

taforma que ainda está em pleno funcio-

precisa, mas também por prejudicar a co-

O Sindipetro-LP está cobrando das ge-

troca de turma, o voo foi suspenso devi-

namento. Para a gerência de Saúde da em-

municação quando é preciso embarcar ou

rências responsáveis pela plataforma que

do à falha de comunicação. Conforme foi

presa, dá-se um jeito nos problemas, uma

desembarcar na plataforma.

resolva o problema definitivamente, pois

apurado posteriormente, o problema foi

vez que ninguém morreu a bordo, o que

A plataforma segue sem técnico da TIC

o risco de um acidente ou mesmo uma

ocasionado por uma falha no inversor que

talvez, ai sim, justificaria um investimento

embarcado, o sistema encontra-se dete-

pane durante o atendimento de um traba-

alimenta os equipamentos da TIC. A rede

dessa monta.

riorando e com manutenções precárias.

lhador via telemedicina é cada vez mais

Não existem investimentos em melhorias,

iminente.

de comunicação de voz e dados é lenta e

Fato é que em outras plataformas mais

Campanha Salarial

Petroleiros definem pauta de ACT e adiantam inicio da
negociação para garantir direitos
A pauta do acordo coletivo de 2019 já

mensalidades dos associados na folha de

da FNP por todas as suas bases, inclusive

da reforma Trabalhista a ultratividade, que

está sendo sistematizada pela FNP e será

pagamento, entre outras ações que serão

nas oito refinarias que estão na lista de

garantia os benefícios do ACT até a assina-

entregue à Petrobrás no dia 4 de junho. O

amplamente divulgadas pela diretoria nos

privatização do governo Bolsonaro.

tura do próximo acordo, deixou de assegu-

documento com as resoluções retiradas

próximos dias.

A FNP irá iniciar as negociações com a

rar o trabalhador. Sendo assim, a partir de

pelos delegados dos sindicatos no 12º

A categoria também irá definir um Dia

Petrobrás tão logo seja entregue a pau-

1° de setembro, caso queira, a Petrobrás

Congresso da FNP, realizado do dia 2 a 5 de

Nacional em Defesa das Refinarias, que se

ta do ACT. A medida visa uma negociação

pode fazer valer a resolução 23, que pede

maio no Rio de Janeiro, alinha a luta da ca-

pretende que seja construído com parti-

de acordo coletivo com tempo de respos-

paridade da contribuição dos empregados

tegoria: pela renovação automática do ACT;

cipação de todas as bases do Sistema Pe-

ta para organizar assembleias e mobili-

e empresa estatais nos convênios médicos

por Nenhum direito a menos; garantia de

trobrás. Dentro desse tema, os petroleiros

zações, para que a categoria não se sinta

(50/50), redução de 100% para 50% no pa-

emprego, ameaçados pela venda de ativos

propõem atos, atrasos e paralisações nas

pressionada a fechar acordo por medo de

gamento de horas extras etc.

da Petrobrás; garantia dos descontos das

refinarias e terminais, além de caravanas

perder seus direitos. Desde a aprovação

Estamos em luta!

