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FIQUE LIGADO NOS HORÁRIOS
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ABCP

17h30  18h00
1ª chamada         2ª chamada

MUDANÇA ESTATUTÁRIA DO SINDIPETRO-LP

18h30  19h00
1ª chamada         2ª chamada

AS ASSEMBLEIAS ACONTECEM NA SEDE, EM SANTOS, E NA 
SUB-SEDE, EM SÃO SEBASTIÃO, EM MESMO HORÁRIO

No próximo dia 14 de outubro, sexta-feira, a categoria pe-
troleira do Litoral Paulista tem compromisso agendado com o 
Sindicato: acontece na sede do Sindipetro-LP, em Santos, e na 
sub-sede, em São Sebastião, duas assembleias importantes, cuja 
participação da base é fundamental para o futuro da entidade.

Será justamente nesta data a eleição da nova diretoria da ABCP 
(Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros do Litoral Pau-
lista) e a proposta de mudança estatutária do Sindipetro-LP.

MUDANÇA ESTATUTÁRIA
O objetivo da assembleia é atualizar o estatuto à nova reali-

dade da Petrobrás no Litoral Paulista e já preparar a organiza-
ção das eleições do Sindicato, que ocorrem no início do ano que 
vem.  Devem ser discutidos e votados a organização e quantida-
de de membros da Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal, além 
do calendário, prazos e regras das eleições.

A assembleia estatutária é soberana para fazer alterações na 
forma de organização e estruturação da entidade. 

Por isso, PARTICIPE!

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ABCP
A assembleia elegerá a nova direção (2011/2014) da Associa-

ção Beneficente e Cultural dos Petroleiros (ABCP), entidade res-
ponsável por gerir o Fundo de Assistência Financeira aos Asso-
ciados, o Fundo de Greve. A Diretoria da ABCP será formada por 
seis membros (presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º se-
cretário, 1º tesoureiro, 2º tesoureiro). O Conselho Fiscal terá em 
sua composição oito membros, sendo dois aposentados, dois re-
presentantes da RPBC, um representante de São Sebastião, um 
representante dos terminais Transpetro, um representante da 
UO-BS e um representante do Sindipetro-LP). A posse da nova 
diretoria está marcada para ocorrer no dia 1º de dezembro.

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ABCP
MUDANÇA ESTATUTÁRIA DO SINDIPETRO-LP

ASSEMBLEIAS, 14/10, SEXTA-FEIRA 

A PETROBRÁS CRESCEU, EU TAMBÉM QUERO O MEU!
CAMPANHA REIVINDICATÓRIA Páginas 3 e 4
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Petrolino mete bronca
RPBC
Erraram o caminho
A vida de terceirizado não é mole, e os caras ainda erram o caminho? Aí, compli-
ca. Teve um acidente, dias atrás, com um terceirizado na UGAV. Ele sofreu quei-
madura de 1º grau e deveria ir direto pra Santa Casa, em Santos. Mas não é que 
primeiro levaram ele pro Pronto Socorro de Cubatão e depois pro Ana Costa, em 
Santos? Tanta peregrinação só pra atrapalhar o atendimento.

Traz o compadre e a comadre
O Sindicato pediu faz tempo, mas até agora nada de implantar perto da bateria 
de ponto os banheiros masculino e feminino pra rapaziada não passar aperto. 
Desse jeito, vamos ter que levar o “compadre” e o comadre”.

Cuidado na lombada
Rapaziada da refinaria, cuidado na hora de ir embora pra casa pela Av. Bandei-
rantes. Quando a Anchieta lota o caminho mais fácil é por ali, mas é osso passar 
pelas lombadas na altura da Vila dos Pescadores. Cuidado pra não ser assaltado. 

PILÕES
Já passou da hora. Big Brother na malandragem
Não é por falta de meter bronca. Isso, eu já fiz várias vezes. Falta mesmo é boa 
vontade. Pra quê? Pra botar logo as câmeras de segurança na unidade. Oh louco, 
desse jeito a malandragem aproveita. Big Brother neles!

TEBAR
“Vamô terceirizar”
Tem gerente iluminado do Tebar querendo solucionar os problemas terceiri-
zando ainda mais a empresa. Pra “cumprir” a NR-10 e ter dois eletricistas na su-
bestação elétrica,  quer que um deles seja auxiliar de eletricista. E esse auxiliar, 
adivinhem, seria terceirizado. É brincadeira!

UO-BS - Plataformas
Cadeirada, nele!
Essa não dá pra aceitar. Em Mexilhão, tem um gerente, se achando o senhor dos 
7 mares, que determinou, sem nehuma justificativa, até porque não tem, que 
durante o lanche da manhã e da tarde a rapaziada é obrigada a comer em pé! 
Isso mesmo, ninguém pode sentar nas cadeiras enquanto faz a refeição. Esse 
cara quer humilhar e constranger o trabalhador. Até as cadeiras ele já tira antes, 
só pra garantir que ninguém irá sentar. Cadeirada, nele!

Deixa a rapaziada participar
No último dia 29/09, rolou uma reunião da CIPA de Merluza, mas a rapaziada não 
ficou nem um pouco satisfeita por não poder participar. O pessoal quer que pelo 
menos um trabalhador, de cada setor, esteja presente na reunião, mas a chefia 
acha que não. Os chefetes mandam os companheiros botarem papelzinho na 
caixa de sugestões, como se isso fosse resolver.

UO-BS - Edisas
Novo Plano de Cargos
Se  depender da gerentada dos prédios da UO-BS não precisa quebrar a cabeça 
por um novo plano de cargos, não. Ali, basta ser puxa-saco pra conseguir letras, 
ser chamado pra curso e pra viagens. Tem puxa-saco que frequenta o local de 
trabalho em pleno dia de folga só pra ter privilégio com os chefetes. Aí, fica difícil 
progredir na empresa com tanta mosca na sopa. E se reclama pro gerente, ele 
ainda aponta o dedo pro puxa-saco e usa como exemplo de empregado dedi-
cado. Tá de brincadeira.

Hollerite paraguaio?
Tá na lei: É proibido hollerite com informações suscintas ou sonegadas. Mas a lei 
vale pra UO-BS? Pelo jeito, não.

UTGCA
Cadê a sala de vivência? 
As horas extras estão comendo solta na UTGCA, mas a tal da Sala 
de Vivência só ficou no papel. Enquanto isso, querem acabar com o 
horário flexível. Me engana que eu gosto. Tô vendo que prioridade 
e urgência mesmo é esfolar o couro da peãozada. 
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Petrobrás trava atuação sindical da FNP 
para beneficiar federação chapa branca

EDITORIAL

Uma das maiores provas do acer-
to que foi criar a Federação Nacional 
dos Petroleiros, ainda como Frente em 
2006, é o jeito como a Petrobrás vem 
conduzindo sua relação com a FNP. 

Enquanto faz concessões em cima 
de concessões para a federação gover-
nista, vem negando todos os pleitos da 
FNP que envolvem liberações sindicais 
e o seu reconhecimento como entida-
de legítima da categoria petroleira.

Esta atitude tem fundo político. 
A FNP é uma ameça à Petrobrás. Não 
tem rabo preso com a empresa e nem 
com o Governo; não vende os direitos 
da categoria por cargos no 7º andar 
do Edifício-Sede (Edise); não entrega 
campanhas salariais para seguir a po-
lítica econômica do Governo.

Por isso, a Petrobrás trava conscien-
temente a nossa atuação. Tenta, a todo 
custo, atrapalhar nosso crescimento e 
beneficiar a federação chapa branca, 
com quem mantém uma relação ínti-
ma, praticamente de velhos amigos. 

Até hoje, a companhia se nega a en-
viar seus ofícios para a FNP.  Por puro ca-
pricho, insiste em ignorar a existência da 
federação, mesmo sabendo que a FNP é 
uma realidade mais do que concreta. E 
também se nega a realizar as liberações 
sindicais reivindicadas para a FNP. 

Temos, ainda, sindicatos da FNP,  além 
do Sindipetro-RJ, que diante do cresci-
mento do efetivo da Petrobrás em suas 
bases, já têm direito a um número maior 
de diretores liberados. E até agora essas 
novas liberações não foram feitas. 

A enrolação é geral. A Petrobrás sim-
plesmente finge que nada foi reivindica-
do. Quando pressionamos, afirma que  

está seguindo  orientação do Jurídico, 
mesmo não informando quais as ba-
ses jurídicas foram usadas para não 
reconhecer a FNP como Federação le-
gítima. E o motivo é simples: não infor-
mam porque não tem base jurídica. A 
decisão é política. Ponto final.

No passado recente, mesmo sem 
Carta Sindical, a outra federação era 
reconhecida pela empresa e já tinha 
diretores liberados. Hoje, a situação é 
absurda. Criaram “diretores biônicos”, 
liberados pela empresa mesmo sem te-
rem sido eleitos por suas bases, mesmo 
não tendo seus nomes referendados por 
uma única assembleia da categoria. Tan-
ta boa vontade de um lado, e má vonta-
de de outro, não é mera coincidência.

No Litoral Paulista, temos um dos ab-
surdos mais gritantes. Um ex-dirigente 
do Sindipetro-LP, expulso pela categoria 
do quadro associativo da entidade, em 
assembleia soberana, por não devolver 
o dinheiro do Fundo de Greve, hoje é di-
retor liberado da federação governista. E 
com o aval da Petrobrás, claro. Pra piorar, 
não satisfeito em ser ingrato com a cate-
goria que o ajudou, em vários discursos 
diz que representa a nossa base. Parece 
piada, mas não é.

A Petrobrás assume compromissos 
e não cumpre. Mente para os dirigen-
tes, mente para a categoria. Diz uma 
coisa, faz outra. Paciência tem limite e 
já esgotou. A FNP veio pra ficar e ser a 
nova direção da categoria. A empresa 
não é boba e sabe disso. E este é,  jus-
tamente, o problema.

Ademir Gomes Parrela,
Coordenador-geral  do Sindipetro-LP

Como já é tradição, o Sindipetro-
LP está realizando a devolução do 
imposto sindical para os petroleiros 
sindicalizados. Entretanto, alguns as-
sociados ainda não foram ressarcidos 
por conta da greve dos bancários. 
Porém, existem associados que tam-
bém não puderam ter o valor resti-
tuído em virtude de desatualização 
de dados cadastrais (conflitos entre 
nome e conta bancária), ocasionada 
– principalmente – pelas recentes fu-
sões entre instituições financeiras.

Por isso, o Sindicato solicita àque-
les que ainda não receberam a devo-
lução do imposto sindical que entrem 
em contato com a Tesouraria a fim de 
regularizar a situação, por meio do te-
lefone (13) 3221.2336 ou por e-mail: 
tesouraria@sindipetrosantos.com.br.

IMPOSTO PENALIZA ASSOCIADOS
A imposição deste imposto aos 

trabalhadores associados representa 
um erro grave, pois penaliza com mais 
um tributo os petroleiros que já con-
tribuem de forma significativa para a 
continuidade e o fortalecimento do 
movimento sindical. Como forma de 
reparar ou pelo menos atenuar este 
dano, o Sindipetro-LP promove o re-
embolso integral da contribuição aos 
associados.

Ou seja: os 60% do valor arrecada-
do pela União que, por lei, devem ser 
repassados ao Sindicato, estão sendo 
devolvidos aos petroleiros sindicali-
zados. Outros 20% são encaminha-
dos ao Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), 15% para a Federação e 
5% para a Confederação.

Devolução do Imposto Sindical aos associados
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Acordo sobre reposição do ICV desvia luta por aumento real
Num momento em que os petrolei-

ros iniciam a campanha reivindicatória 
por um ACT vitorioso, a FUP faz o jogo 
da empresa, aplicando uma traição his-
tórica, e sem precedentes, à categoria 
petroleira. FUP e Petrobrás fecharam 
um acordo para antecipar a reposição 
da inflação pelo IPCA (7,23%). A iniciati-
va partiu da FUP, que num jogo de cena 
diz que depois dará sequência à luta 
pelas demais reivindicações. 

Além de enfraquecer a luta por au-
mento real dos petroleiros, esse acordo 
é uma grande traição às demais cate-
gorias que neste exato momento estão 
em greve, tendo como principal ban-
deira de luta a exigência de aumento 
real e pelo melhor índice inflacionário. 
Os bancários, que já recusaram reajuste 
de 8%, e os trabalhadores dos Correios, 

que já disseram não à proposta da pa-
tronal de R$ 50,00 linear, acima da infla-
ção, estão sendo apunhalados..

Ao defender a antecipação deste 
reajuste, baseado no pior índice, a FUP 
está engessando a campanha salarial, 
pois fecha um acordo já rebaixado. 
Mais uma vez, a FUP toma a decisão 
pela base, definindo de cima para baixo 
o que é melhor para a categoria. Esse 
“pleito”, aceito sem qualquer resistência 
da Petrobrás, não está presente nem em 
sua pauta reivindicatória, que, diga-se, 
não passou por nenhuma assembleia.

DIVISIONISTAS
Ironicamente, os mesmos dirigentes 

que acusam os sindicatos da FNP de 
“divisionistas” são os responsáveis por 
construir mesas de negociações sepa-

radas e calendários de luta distintos. A 
FNP por diversas vezes chamou os 17 
sindipetros a formarem uma campanha 
com mesa única e greve unificada. En-
tretanto, em nenhum momento a FUP 
atendeu ao chamado,  ignorando a dis-
posição dos sindipetros do Rio Grande 
do Norte e da Bahia em construir uma 
campanha forte. Por experiência práti-
ca, e a história recente comprova isso, 
sabemos que não é necessário assinar 
um acordo provisório para recompor a 
inflação, pois a reposição da inflação é 
justamente o instrumento usado pela 
companhia para negar aumento real. 
Este acordo é uma manobra descarada 
dos governistas para ajudar o Governo 
em seu objetivo: aumento real zero e 
jogar a conta da crise econômica nas 
nossas costas.

Termo de Compromisso proposto é manobra entre FUP e Petrobrás
Durante a 1ª rodada de negociações do ACT 2011 com 

a FNP e Sindipetro-RJ, a Petrobrás apresentou o Termo de 
Compromisso (minuta) que as entidades sindicais devem 
assinar para receber a antecipação da inflação. Embora 
tenha totais condições de efetuar esta antecipação sem 
qualquer participação/assinatura dos sindicatos, pois é 
uma prerrogativa da empresa, a Petrobrás insistiu na ver-
são de que este termo é uma necessidade. Na mesa de 
negociação, Diego Hernandes deixou escapar as razões: 
“Para que depois vocês não digam que a gente deu por-
que quis”. Ora, mas não é exatamente esta a situação? Na 
época em que a companhia premiou 9 mil empregados 
de cargo de confiança com os R$ 90 milhões, nenhum do-
cumento foi assinado e os sindicatos sequer foram infor-
mados desta medida.

Nos informativos enviados à força de trabalho, a com-
panhia foi bem clara em afirmar que “vai repor inflação 
antes das negociações do ACT”. Entretanto, a companhia 
não informa apenas a antecipação do reajuste pela infla-
ção. No Parágrafo 1º, da cláusula 1ª da minuta, a empre-

sa afirma, assim como em ACT’s anteriores, que “A tabela 
praticada na Companhia até 31/12/06, será mantida para 
fins de correção das suplementações dos aposentados e 
pensionistas que não aderiram à repactuação do Regula-
mento Plano Petros do Sistema Petrobras.”

Ou seja, a empresa está se referindo neste trecho à ta-
bela congelada imposta aos aposentados e pensionistas 
que não repactuaram, um ataque da Petrobrás que os 
sindicatos da FNP vêm combatendo em todas as campa-
nhas salariais. Assinar este termo é admitir – em primeiro 
lugar – que concordamos com o reajuste pelo IPCA, e não 
pelo de maior índice, e – em segundo lugar – com a tabe-
la congelada. Tudo isso, antes de qualquer mobilização, 
antes de qualquer tentativa de conquista através da ação 
direta dos trabalhadores.

Ao contrário do que informa em seus comunicados, a 
empresa – por meio desta minuta – já está negociando 
o ACT. E o pior: em parcelas, justamente para esvaziar o 
movimento e enfraquecer a luta pelas reivindicações da 
pauta histórica da categoria. 

Com uma nova estratégia de nego-
ciação, FUP, empresa e Governo ten-
tam quebrar as negociações em duas 
partes: um acordo para o reajuste da 
inflação e outro acordo para as demais 
cláusulas e reajuste real.

Todos sabem que, há cerca de um 
mês, o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, deixou claro que as empre-
sas públicas (Correios, BB, CEF e Petro-
brás) só receberiam a inflação. É exata-
mente o que está acontecendo. Neste 
sentido, se aceitarmos esta manobra 
estaremos, como diz o ditado popular, 
“cavando a própria cova”. Se esta ló-
gica virar rotineira, significa que todo 
ano teremos acordos somente para re-
ajuste da inflação. Tal prática já foi uti-
lizada pelo Governo e pelos Correios 
quando os trabalhadores desta em-
presa pública foram forçados a assinar 
um acordo salarial válido por 2 anos 
somente com reajustes inflacionários. 
Coincidentemente, o mesmo grupo 
sindical que comanda a FENTECT, fe-
deração que representa os trabalha-
dores dos Correios, é o que comanda 
a FUP. A mesma linha de pensamento, 
os mesmos comparsas. 

Esta campanha não será fácil. Te-
mos contra nós muitos adversários. 
A patronal (Governo e Petrobrás) e a 
direção traidora (FUP). Por isso, deve-
mos  lutar com todas as nossas forças 
por um acordo melhor. O que não dá é 
aceitar o jogo da Empresa.

Não dá para a 
   categoria aceitar 
o jogo da empresa

-3ª MAIOR EMPRESA DE 

ENERGIA DO MUNDO

-LUCRO EM 2010: 
       

-8ª MAIOR EMPRES
A GLOBAL 

POR VALOR DE MER
CADO E 

A MAIOR DO PAÍS:

-VALOR DA MARCA 

    PETROBRÁS:

Em 2010, os mais de 80 mil pe-
troleiros e 300 mil terceirizados 
proporcionaram à Petrobrás um 

lucro recorde: R$ 35 bilhões - número 
17% superior ao obtido no ano ante-
rior, em 2009.  Mesmo assim, apesar 
de todo o crescimento, Petrobrás e 
Governo seguem fazendo linha dura 
com a categoria e, pelo visto, querem 
repartir essa riqueza apenas com os 
acionistas. 

Recentemente, o ministro Guido 
Mantega afirmou que os servidores de 
estatais, dentre elas a Petrobrás, irão 
receber aumento real ZERO. Como jus-
tificativa, a iminente crise internacio-
nal e os (supostos) últimos benefícios 
concedidos pelo governo, que segun-
do seus representantes foram genero-
sos com os trabalhadores. 

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS
O mesmo governo que nega au-

mento real aos petroleiros, bancários 
e trabalhadores dos Correios, recua 
quando do outro lado estão personali-

dades com forte lobby nos corredores 
do Palácio do Planalto. Dilma disse que 
não aumentaria os salários do Judiciá-
rio, mas pressionada por juízes do alto 
escalão voltou atrás e incluiu no Orça-
mento a reivindicação dos juízes. E já 
manobra para tirar do ‘pacote’ os de-
mais servidores do Judiciário, restrin-
gindo o benefício aos magistrados.

Os juízes defenderam o pleito, afir-
mando que não se trata de reajuste, 
mas de reposição de perdas. E um de-
les, pedindo mais respeito, disse que 
juiz não é motorista de ônibus.

Não somos juízes, mas transformar 
em riqueza social um recurso natural 
estratégico. Não somos juízes, mas 
temos perdas salariais que já ultrapas-
sam 29%. E há 16 anos não temos au-
mento real.  Sobram argumentos para 
um ACT que - de fato - contemple ati-
vos, aposentados e pensionistas. 

Nosso poder de mobilização que 
determinará o sucesso deste ACT.  

A Petrobrás cresceu, 
eu também quero o meu!

R$35,189 
BILHÕES

R$19,27
BILHÕES

US$164,8
BILHÕES

Geramos R$ 35 bilhões de lucro. Exigimos a nossa parte!
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Aumento real e avanços nas cláusulas sociais 
dão o tom do primeiro ciclo de negociações

Nos dias 28 e 29 de setembro, Fede-
ração Nacional dos Petroleiros (FNP), 
Sindipetro-RJ e Petrobrás se reuniram 
pela primeira vez para debater e nego-
ciar o Acordo Coletivo 2011. Com isso, 
foi iniciada - oficialmente - a campanha 
reivindicatória da categoria petroleira. 
Durante as negociações, a FNP voltou 
a colocar na mesa as principais revin-
dicações da categoria, aprovadas nas 
assembleias e congressos realizados 
pelos sindipetros. E aproveitando a pre-
sença dos representantes das subsidiá-
rias na mesa, voltou a exigir da empre-
sa a celebração de ‘acordo único’ para 
todo o Sistema Petrobrás, reforçando 
uma bandeira histórica da categoria. 

Para a campanha salarial, a FNP voltou 
a cobrar o fim da tabela congelada dos 
aposentados, o fim das remunerações 
variáveis, além de aumento real no salário 
básico e a reposição das perdas salariais, 
que representam cerca de 29%. O reajus-
te salarial cobrado é de 17%. Além disso, a 
FNP também reivindica o salário mínimo 
do DIEESE (R$ 2.212,66) como piso sala-
rial, e 66% do concedido aos engenheiros 
como piso salarial dos técnicos. 

Ainda sobre os debates envolvendo 
remuneração, a exigência por uma ampla 
revisão do PCAC tomou boa parte dos 
debates. Os dirigentes voltaram a usar a 
situação crítica dos cargos técnicos como 
símbolos do fracasso de um plano im-
plantado pela companhia para dividir a 
categoria e  aprofundar a discriminação 
contra os aposentados e pensionistas.  A 
progressão do ATS (Adicional por Tempo 
de Serviço), a partir dos 30 anos, também 
foi apontada como uma demanda im-
portante deste ACT.

Citando como exemplo os trabalhado-
res da Plataforma de Mexilhão,  que reali-
zaram no Litoral Paulista uma greve de 23 
dias por melhores direitos, os dirigentes 
da FNP voltaram a cobrar um direito bási-

co dos trabalhadores: condições iguais de 
trabalho, direitos iguais. Ao aplicar o Dia 
do Desembarque na Bacia de Campos e 
não praticar o mesmo direito nas demais 
unidades, a empresa fere o principio de 
isonomia e o próprio Acordo Coletivo de 
Trabalho, que deve ser cumprido em ní-
vel nacional, sem acordos paralelos, cuja 
função é dividir a categoria.

MULHER PETROLEIRA – A FNP mar-
cou posição na luta em defesa da mu-
lher petroleira, exigindo que a empresa 
garanta o mesmo tratamento entre gê-
neros; extensão automática de licença-
maternidade de seis meses para todas 
as trabalhadoras terceirizadas; creches 
gratuitas; programa de combate perma-
nente ao assédio moral e sexual; constru-
ção de sanitários femininos adequados 
às normas regulamentadoras; e o fim 
da discriminação às mulheres quanto à 
diferença salarial, promoções e inclusão 
em regimes de turno e sobreaviso, den-
tre outras medidas.

AMS - O sucateamento da AMS foi 
mais uma vez denunciado pela FNP, que 
exigiu da empresa a valorização de um 
plano que tem a responsabilidade de pre-
servar a saúde de aproximadamente 300 
mil vidas. Atualmente, a realidade tem 
sido atendimento ineficiente e muitas 
vezes discriminatório, informações con-
flitantes, longas esperas para cirurgias de 
alto risco, carência de médicos especiali-
zados e terceirização.

PETROS – A FNP reafirmou na mesa a 
defesa pelo Plano Petros BD para Todos!  
e denunciou a intransigência da empre-
sa na condução da política previdenciá-
ria da companhia. Atualmente, todas as 
decisões são pautadas pela política do 
Governo; não é toa que o voto de miner-
va da presidência da Petros vem sendo 

usado sistematicamente para derrotar os 
interesses da categoria.

ANISTIADOS - A luta pela reintegra-
ção dos companheiros  da Petromisa, In-
terbrás, Petroflex e Nitriflex foi apontada 
como uma luta importante da categoria.
Muitos ainda não conseguiram retornar à 
empresa e aqueles que retornaram tive-
ram uma série de perdas e direitos frag-
mentados. A FNP exige que a empresa 
reintegre esses companheiros pela lei de 
anistia 8878/1994, garantindo os mesmos 
direitos que tinham antes de serem demi-
tidos, assim como a correção/atualização 
de todos os benefícios durante o período 
em que ficaram excluídos do quadro de 
empregados da empresa.

SMS – A FNP voltou a criticar dura-
mente a política de SMS da empresa. 
Mesmo com os novos resultados da 
companhia, que vem batendo recor-
des de produção e de lucratividade, 
a política de SMS continua sendo um 
problema crônico da Petrobrás. Desde 
o trágico acidente da P-36, assistimos a 
um processo de sucateamento das uni-
dades da companhia que até hoje não 
foi revertido por nenhuma das políticas 
gerenciais implantadas.

Os US$ 4,2 bilhões, anunciados pela 
empresa como montante a ser investi-
do em saúde, meio ambiente e segu-
rança, não estão gerando efeitos práti-
cos. As 15 diretrizes básicas que ditam a 
política de SMS, consideradas ‘a menina 
dos olhos’ da companhia, até hoje fun-
cionam apenas para legitimar o discur-
so da companhia de que investe em 
responsabilidade social. Enquanto isso, 
novos acidentes acontecem , a maioria 
com trabalhadores terceirizados.

A FNP exigiu uma política efetiva de 
SMS, que contemple todos os petrolei-
ros, seja ‘crachá verde’ ou terceirizado. 

E reivindicou a ampliação imediata do 
quadro mínimo nas unidades de ope-
ração. 

EXAME PERIÓDICO - Outro ponto 
destacado pelos dirigentes foi a diminui-
ção da grade de exames periódicos dos 
trabalhadores. Está se tornando uma 
preocupante rotina casos de petroleiros 
que descobriram doenças graves, mes-
mo realizando inúmeros periódicos. A 
empresa, em sua defesa, tentou minimi-
zar os problemas gerados pela diminui-
ção no número de periódicos, afirmando 
que o exame clínico é o mais importante 
e que a partir dele é que deve ser veri-
ficada a necessidade ou não de realizar 
exames mais específicos. A FNP repudia 
esta lógica, pois mais uma vez privilegia 
a redução de custos colocando a vida 
dos trabalhadores em risco. Na prática, 
sabemos que para não gerar novos cus-
tos à empresa exames são negados ou 
considerados irrelevantes. Por isso, exigi-
mos a inclusão de exames mais comple-
xos para evitar novas tragédias.

SEM CONTRAPROPOSTA - A FNP 
criticou o fato da empresa não ter apre-
sentado nenhuma contraproposta 
durante a negociação, uma vez que a 
pauta reivindicatória foi entregue no 
dia 6 de setembro. À época, a empresa 
afirmou que analisaria a pauta até o dia 
19 de setembro. Após este período, en-
tendemos que houve tempo de sobra. 
Questionada, a companhia afirmou que 
as primeiras reuniões foram agendadas 
para  pontuar as reivindicações mais im-
portantes e possíveis esclarecimentos.

Com isso, se recusou a apresentar 
uma data para apresentar sua primei-
ra contraproposta. Esperamos que nas 
próximas reuniões, a empresa comece 
a apresentar respostas concretas para as 
reivindicações apresentadas.
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