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FNP SE REúNE cOm PRaTES PaRa ENTREgaR ESTuDO SObRE 
PREÇOS DOS cOmbuSTívEIS E TRaTaR DE DEmaNDaS Da caTEgORIa 

Os representantes da Fede-
ração Nacional dos Petroleiros 
estiveram reunidos com o novo 
presidente da Petrobrás, Jean 
Paul Prates, no dia 27 de janeiro, 
Edifício Sede da Petrobrás, no 
Rio de Janeiro. Na oportunidade 
foram apresentadas pautas da 
categoria petroleira e cobradas 
algumas promessas de campa-
nha do atual governo, como o 

fim da política de paridade de 
importação (PPI). 

Os dirigentes entregaram 
um estudo elaborado pela FNP 
(veja no site sindipetrolp.org.
br). Dentre os principais pontos 
apresentados no documento, 
estão: cessar a venda de ativos; 
mudanças na política de preços, 
sociais e transição energética; 
volta dos investimentos; demo-

cracia na Petrobrás, reestrutura-
ção do RH e liberdade sindical; 
Petros/AMS;  políticas de isono-
mia; condições de trabalho; po-
lítica de valorização dos traba-
lhadores e de segurança; além  
de outros.

No encontro também foram 
citados o fim das privatizações, 
demandas do setor de óleo e 
gás e também dos trabalha-

dores, ativos e aposentados, 
próprios e terceirizados da es-
tatal.

O diálogo da Federação com o 
novo gestor da empresa já sina-
liza um grande avanço e oportu-
nidade para alcançar mudanças 
significativas para o povo brasi-
leiro e para os trabalhadores do 
Sistema Petrobrás, ativos e apo-
sentados.
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FNP ENcamINHa OFícIO EXIgINDO PRORROgaÇÃO DO PRaZO 
PaRa EXIgÊNcIa DO PagamENTO Da aNuIDaDE DO cFT

A Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) enviou um 
ofício exigindo a prorrogação 
do  prazo para comprovação 
do pagamento da anuidade do 
CFT, conforme foi exigido pela 
Petrobrás paras  as ênfases de 
Operação, Operação de lastro 
e Perfuração e Poços previstas 
no PCR e os cargos de Técnico 
de Operação, Técnico de Esta-
bilidade, Técnico de Perfura-
ção e Poços previstos no PCAC. 
Segundo a empresa, essas 
profissões foram regulamen-
tadas pelo Conselho de Classe, 
a partir da RESOLUÇÃO CFT Nº 
138, em julho de 2021.

Os trabalhadores e traba-
lhadoras que possuíam inscri-
ção em outros Conselhos de 
Classe estão sendo cobrados 
em duplicidade e a empresa 
ainda não esclareceu como 
fica essa situação. Também 
existe a questão dos trabalha-

dores que não possuem diplo-
ma técnico e não receberam a 
orientação adequada por par-
te da empresa. Apesar da pró-
pria resolução falar em pre-
servação de todos os direitos 
individuais adquiridos, ainda 
não está claro como esses tra-
balhadores irão se inscrever.

Um ofício também será en-
viado para os Conselhos para 
que se manifestem quanto à 

exigência em duplicidade que 
está ocorrendo para parte dos 
trabalhadores atingidos pela 
medida. Segundo a Petrobrás, 
são 12797 empregados impac-
tados, considerando as 3 pro-
fissões. 

Além disso, a FNP também 
está discutindo com o jurídi-
co da Federação e sindicatos 
os aspectos legais dessa mu-
dança para que as diretorias 

possam orientar a força de tra-
balho sobre a legalidade dessa 
exigência.

Orientamos os companhei-
ros e companheiras a aguarda-
rem o final dessas tratativas, 
já que o prazo estipulado ori-
ginalmente pela empresa para 
a comprovação é até o final de 
março de 2023.

Fonte: FNP



Como todos sabem, com a 
Reforma Trabalhista, a contri-
buição sindical anual deixou 
de ser obrigatória e passou a 
ser opcional. Na Petrobrás os 
trabalhadores podem optar 
pelo desconto de um dia de 
trabalho anual, autorizando o 
desconto pelo botão compar-
tilhado, até o dia 7 de março. 
Vale lembrar que os associa-
dos do sindicato não preci-
sam optar pelo desconto da 
contribuição sindical, pois já 
contribuem o ano todo.

O desconto da contribui-
çãosindical será efetuado na 
folha de pagamento do mês 
de março, no valor equivalen-
te a um dia de trabalho, para 
defesa dos direitos dos traba-
lhadores.

A contribuição sindical é 
bem-vinda, pois o sindicato 
tem muitos gastos para dar 
todo suporte aos trabalhado-
res. Sócios ou não, todos são 
beneficiados pelo trabalho do 
sindicato. Porém, mais impor-
tante do que o desconto anu-

al é o trabalhador fortalecer a 
luta da categoria, filiando-se 
ao sindicato. Para se associar 
é fácil, é só acessar o site do 
Sindipetro-LP, clicando na 
barra “Sindicalize-se” preen-
cher a ficha de inscrição man-
dar por e-mail para secreta-
ria@sindipetrosantos.com.br 
ou entregar pessoalmente na 
sede   em Santos ou subsede 
em São Sebastião.

É graças ao trabalho do sin-
dicato, mobilizando a catego-
ria e atuando politicamente, 
que até hoje o Edisa Valongo 
continua sendo base opera-
cional das plataformas, pois 
a despeito da reestruturação 
das atividades nos prédios ad-
ministrativos feita nos últimos 
anos pela gestão da Petrobrás 
nos governos de Michel Temer 
e de Jair Bolsonaro, em todo 
o Brasil, a unidade Valongo 
só permaneceu em Santos 
depois de muito trabalho po-
lítico e mobilização dos traba-
lhadores, que não param.

Quem não lembra do estudo 

que o Sindipetro Litoral Pau-
lista encomendou ao Instituto 
Brasileiro de Estudos Políticos 
e Sociais (Ibeps) sobre os im-
pactos da saída do prédio ad-
ministrativo da Petrobrás do 
Valongo ao comércio do entor-
no? Esse estudo foi importan-
te para que todas as frentes 
em defesa da permanência do 
Edisa fossem criadas e impe-
dissem a saída das atividades 
da UN-BS da região.

Semanalmente, de terça a 
quinta-feira, um diretor do 
sindicato é escalado para 
acompanhar o embarque e 
desembarque dos petrolei-
ros das plataformas, para dar 
suporte às demandas desses 
trabalhadores, que por fica-
rem muitos dias isolados nas 
embarcações, passam por di-
versas situações que precisam 
de ações imediatas.

Foi com esse trabalho que 
denunciamos os surtos de co-
vid-19 nas plataformas, agin-
do para que a empresa criasse 
protocolos para isolamento 

preventivo e testagem dos tra-
balhadores antes de embarca-
rem; reverteu as demissões e 
punições por participação de 
petroleiros em mobilizações e 
greve; denunciou assédio de 
gerentes que agiam como do-
nos da vida dos trabalhado-
res, colocando todos em risco, 
dentre outras situações.

No Litoral Paulista a cate-
goria petroleira tem histórico 
de lutas e conquistas e é gra-
ças a essa tradição que temos 
um dos maiores índices de 
filiação dentre os sindicatos 
de petroleiros, mas podemos 
melhorar.

Aos associados, temos uma 
gama de serviços gratuitos 
para oferecer: Assessoria Ju-
rídica, Médico do Trabalho, 
wpsicóloga, dentista, aulas 
de dança, pilates, de violão e 
teatro, estacionamento e bar-
bearia são alguns exemplos 
dos serviços encontrados no 
sindicato. 

Associe-se ao Sindipetro-LP 
e fortaleça a categoria!
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