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PETR LE  O
O

O R
ENCONTRO JURÍDICO DA FNP

O Encontro Jurídico da Federa-
ção Nacional dos Petroleiros 
(FNP), realizado entre os dias 

3 e 4 de fevereiro, no Sindipetro-SJC, 
foi fechado com a formulação de 
novas estratégias de luta para 2011. 
Além dos sindipetros que formam a 
FNP, participaram do evento o Co-
mitê em Defesa dos Participantes 
da Petros (CDPP), Fenaspe, Astaipe e 
Ambep.

O início das atividades foi realiza-
do pelo conselheiro deliberativo da 
Petros, Paulo Brandão, que abordou 
temas relevantes à categoria como as 
consequências da repactuação, o fra-
casso do BPO como reflexo do avanço 
de consciência dos trabalhadores, o 
sucateamento da AMS e a atual situ-
ação da Petros.

Na sequência, os departamentos 
jurídicos fizeram um breve balanço 
dos processos que já estão em trami-
tação na Justiça e aqueles que ainda 
devem ser ajuízados. Foram citados, 
por exemplo, os processos de: níveis 
(2004, 2005, 2006); RMNR; PCAC; Ní-
vel Automático julgado no Paraná; 
Aposentadoria Especial; FGTS; Reper-
cussão Geral em Brasília; abertura do 
Plano BD e inclusão dos novos empre-
gados (2002 a 2006) neste plano.

A principal tarefa foi trocar infor-
mações e traçar novos planos para 
combater a política discriminatória da 
Petrobrás, praticada através de instru-
mentos como o congelamento sala-

APONTA ESTRATÉGIAS  
DE LUTA PARA 2011

No período da noite de quinta-
feira (03/02) foi realizado um debate 
sobre a futura eleição para os cargos 
de Conselheiros Deliberativos e Con-
selheiros Fiscais da Petros, que deve 
ocorrer entre os meses de março e 
abril. O ponto central colocado em 
pauta foi a estratégia de mobilização 
que deve ser utilizada pelos candi-
datos que serão apoiados pela FNP e 
demais entidades co-irmãs como Fe-

naspe, Astaipe, Ambep e CDPP.
O debate, considerado amplo e 

rico pelos dirigentes presentes, teve 
como consenso a necessidade de 
construir uma luta unificada para der-
rotar os representantes governistas. 
Reunião para definir os nomes deve 
ocorrer no próximo dia 14 de feverei-
ro, mesma data em que o Conselho 
Deliberativo discutirá as mudanças 
estatutárias da Petros.

Eleições na Petros

rial, que atinge ativa e aposentados.
Outro assunto que ganhou destaque 

foi a campanha de Desrepactuação – 
movimento lançado no 2º semestre 
de 2010 pelo CDPP em conjunto com 
a FNP e a Federação das Associações 
de Aposentados, Pensionistas e Anis-
tiados do Sistema Petrobrás e Petros 
(Fenaspe). Além de estender em dois 
anos o prazo prescricional para anu-
lar a repactuação, a campanha teve 
outro balanço positivo: a alta rejeição 
da categoria ao Benefício Proporcio-
nal Opcional (BPO), configurando 
uma grande derrota à Petrobrás, que 
tentou empurrar novamente um pla-
no prejudicial aos trabalhadores. Atu-
almente, já existem casos em que o 
pedido de anulação da repactuação 
está sendo julgado procedente. Um 
exemplo é o Tribunal Regional do Tra-
balho do Paraná, onde diversas ações 
estão sendo vitoriosas.

Ainda no período da tarde de 
quinta-feira (03/02), o conselheiro 
deliberativo eleito da Petros, Ronal-
do Tedesco, conduziu um debate no 
qual foram relatadas todas as ações 
implementadas para recuperar as 
perdas e prejuízos dos trabalhadores 
em questões como pré-70 e limite de 
idade, além de assuntos de interesse 
dos trabalhadores vinculados à Pe-
tros como aplicação de recursos do 
Fundo em diversos projetos, compra 
de imóveis, participações acionárias 
e ações administrativas. Neste senti-

Ao longo de oito horas, os con-
selheiros deliberativos eleitos da Pe-
tros, Paulo Brandão e Ronaldo Tedes-
co, ministraram na sexta-feira (04/02) 
um curso básico sobre a Petros para 
dirigentes sindicais da FNP e demais 
associações petroleiras. A atividade 
fazia parte do Encontro Jurídico da 
FNP.

Durante os painéis, os participan-
tes tiveram acesso a informações de 

conteúdo técnico e jurídico. O ob-
jetivo é multiplicar, através desses 
dirigentes, informações que geral-
mente ficam restritas aos corredores 
da Petros. Foram colocadas em dis-
cussão a atual situação dos petrolei-
ros repactuados e não-repactuados, 
a forma como se dá os cálculos dos 
benefícios e as ações judiciais e ad-
ministrativas a serem tomadas pelos 
sindipetros.

Conselheiros da Petros ministram 
curso para dirigentes sindicais

do, Tedesco fez um diagnóstico preci-
so das soluções para evitar novas per-
das e recuperar aquelas já causadas 
aos petroleiros assistidos pelo plano. 

Além de amadurecer as discussões 
anteriores, o debate serviu para aper-
feiçoar os futuros encontros sobre os 
temas tratados no Encontro Jurídico.
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A sauna de Pilões
Em Pilões, a Transpetro tá querendo 

dar um choque de gestão cortando gas-
tos. E só pra variar sempre sobra pro peão. 
Há mais de um mês que volta e meia des-
ligam o ar-condicionado do restaurante. 
Pra economizar, deixam a rapaziada na 
maior roubada, numa baita sauna. Aí 
não, aí é sacanagem!

Já tá atrasando...
E por falar em comida, ainda 

em Pilões, a Vise - terceirizada 
que cuida da segurança pa-
trimonial - tá de brincadeira 
com a peãozada. Logo no 
início de contrato ela já con-
seguiu atrasar em três meses 
o vale-alimentação da turma. E 
olha que o contrato é de cinco 
anos. Se continuar assim, já tô 
até vendo a dor de cabeça 
que essa gata vai dar pro 
Sindicato.

...E anunciando PLR miserável
A Vise nem negociou a PLR dos em-

pregados que trabalham em Pilões, mas 
já fez questão de plantar a notícia entre 
a turma de que pagará R$ 250,00. Se não 
fosse absurdo, seria até cômico esse bo-
ato de muito mal gosto. Enquanto isso, 
outras terceirizadas vão dar R$ 1.000,00. 
Ainda é pouco, mas nem se compara a 
essa miséria que estão querendo dar 
pros trabalhadores.

Dor de cabeça antiga
A Vise é a mesma empresa que presta 

Serviço na Alemoa. Aquela mesma que 
eu venho dando bronca há muito tem-
po por nãõ depositar INSS e ficar cortan-
do o lanche da rapaziada. Coisa que que 
o Serviço Administrativo TRANSPETRO 
sabe e finge que não vê. Afinal, quem 
está por trás da Vise? Me ajuda aí, pô.

Corrida maluca
Tem motorista de ônibus em Pilões 

que pensa que tá na corrida maluca. 
Não é de hoje que os terceirizados recla-
mam de um motorista que tá doidinho 
pra atropelar pedestre pelas redondezas 
do Terminal. Oh gente, vamô dar um jei-

Petrolino mete bronca
to nisso porque daqui a pouco a gente tá 
criando um piloto assassino!

Onde fui amarrar meu burro?
Primeiro, a Transpetro acha que é res-

ponsável por cuidar das áreas onde passa 
a faixa de dutos de Pilões. Depois, descobre 
que não e resolve de uma hora pra outra 
abandonar a tarefa. Resultado: aquilo ali tá 
virando um matagal porque ninguém mais 
corta a grama. Com isso, o terminal daqui a 

pouco vai começar a receber a visita de 
cobras e outros animais nada domés-
ticos. Um burrinho já montou acam-
pamento ali do lado, feliz da vida com 

tanto mato verdinho pra comer.

Tá sobrando pra Operação
Em Mexilhão, a Engenharia tá va-

cilando na hora de fiscalizar a finali-
zação dos serviços das terceirizadas. 

Tanto é que até acidente já causou. 
E nessa história, quem se ferra é a 
o Operação, que sempre encontra 

falhas depois do serviço feito.

Haja acidente!
Eu tô muito, mas muito preocupado 

com tanto acidente que anda acontecen-
do na refinaria. Se quem faz turno tem 
que ser do turno, por que é transferido pro 
ADM. quando sofre acidente? Se aciden-
tou, tem que ficar em casa!

Capivara na Instrumentação
Tem capivara sênior fechado com a 

companhia na RPBC. Enquanto a molecada 
batalhava pelo turno, os capivaras só roíam 
a corda com a galera da Instrumentação. E 
olha que a justificativa pra não liberar o tur-
no e oferecer aquele sobreaviso foi de que a 
situação era temporária. Tão temporária que 
a terceirizada contratada pra fazer os “peque-
nos serviços de urgência” tá até agora lá.

Sem festa no Carnaval
É o que a RPBC tá querendo fazer com a 

peãozada. Pras festas de fim de ano inven-
tou um plantão absurdo. Pra economizar, 
colocou peão da manutenção em sobreavi-
so, mas disse que só pagaria hora extra se o 
empregado fosse trabalhar. Quer dizer que 
ele tem que ficar preso em casa, sem poder 
viajar, sem poder se divertir, e mesmo assim 

não recebe nenhum centavo? Se tá pensan-
do em fazer isso de novo, pode tirar o cava-
linho da chuva!

Desjejum difícil
Além de se recusar a fornecer café da 

manhã pra Manutenção, agora a RPBC tá 
burlando normas só pra não deixar a rapa-
ziada fazer o desjejum no vestiário antes de 
começar o trampo, 7h45. Pra impedir que 
o pessoal coma, tem gerente acelerando o 
passo e atropelando procedimento da pró-
pria empresa, neste caso o DDS (Diálogo 
Diário de Segurança). Isso daí é sacanagem 
e das grandes.

Vou de táxi
Depois de muita enrolação, a RPBC fi-

nalmente atendeu a exigência do Sindicato 
de fornecer o táxi pro pessoal dentro da re-
finaria, afinal o risco de assalto ali fora não é 
pouco. O problema é que a empresa achou 
que tinha obrigação de fazer isso só até as 
18h30. Quer dizer então que o peão que sai 
19h ou 19h30 não corre perigo? Tá errado! 
Tem que pegar o pessoal lá dentro em qual-
quer horário, oras.

Histórinha estranha
Um médico petroleiro não libera o peão 

que sofreu acidente dizendo que outro mé-
dico, no caso o chefe, tem que liberar. Aí o 
supervisor chega e diz pra ele aguardar em 
casa. É isso o que o companheiro faz, mas 
quando volta pro trampo é punido pela em-
presa. Por quê? Que história é essa?

Cadê o arrastão?
E por falar em transporte, a RPBC tá pisan-

do na bola e não tá cumprindo o que foi com-
binado em negociação com o Sindicato. Oras, 
o certo era nos dias de chuva o ônibus do ADM 
fazer o famoso arrastão. Mas não tá fazendo 
não. Vamô cumprir o que foi acordado!

Só pra quem tá na panelinha
Na RPBC, já virou regra: só é escolhido 

pra trabalhar nas paradas de manutenção 
de outras refinarias quem reza a cartilha da 
empresa bem direitinho. Em outras palavras, 
quem tá na panelinha.

Mas será mesmo?
Na mesa de negociação com o Sindica-

to, a RPBC disse que não vai ter gente traba-
lhando no ADM e recebendo pelo regime 
de turno. Mas será mesmo? Ou o CTO (Co-

EDITORIAL

Lucro x Segurança
Gente, não é de hoje que o Sindicato 

vem denunciando os abusos cometidos 
pela empresa. Muitas vezes, abusos que 
passam por não pagamento de horas ex-
tras, política de arrocho salarial e outras 
medidas que afetam em cheio a nossa 
vida. Na edição passada, demos um reca-
do bem claro: nosso salário está muito bai-

xo. Mas neste boletim fazemos um alerta 
principalmente à vida. Seja na reportagem 
sobre o 1° Encontro de GTB’s da região, 
na matéria sobre o fechamento absurdo 
da Fundacentro, que estamos batalhando 
para reverter, ou na reportagem sobre os 
perigos do pré-sal, a mensagem de fundo 
é uma só: o lucro não pode prevalecer so-

bre a vida. E, infelizmente, é isso o que está 
acontecendo em todo o Sistema Petro-
brás. Para a empresa, dar condições segu-
ras de trabalho é um mero detalhe. Impor-
tante mesmo é lucrar cada vez mais, nem 
que para isso seja necessário colocar vidas 
em risco. Essa tem sido a lógica da empre-
sa que se orgulha de conquistar prêmios 

internacionais de responsabilidade social. 
Sabemos que a realidade é bem diferente. 

Trazemos ainda nessa edição as bron-
cas do Petrolino e a cobertura do Encontro 
Jurídico da FNP.  Boa leitura!

Ademir Gomes Parrela, 
Coordenador do Sindipetro-LP

ordenador Técnico Operacional) não vai 
funcionar?

Ambiência fraquinha
Na mecânica da RPBC a ambiência 

vai de mal a pior e o ISE, que continua 
péssimo, só comprova isso. Demorou 
pra empresa montar uma caixa, melhor 
dizerndo, um caixote bem grande de su-
gestões e críticas. Porque reclamação é 
o que não falta.

Zero de autonomia...
Na Alemoa, tudo que acontece os 

chefes dizem que não dá pra resolver 
porque quem resolve, quem libera e 
quem autoriza é o pessoal da gerência 
lá no Rio. Daqui a pouco, até pra tomar 
um copo de água vamos ter que man-
dar ofício pro Corporativo pedindo per-
missão. Aí fica difícil, companheiro.

...E de isonomia
Na Alemoa, virou procedimento pa-

drão tratarem borrachos e veteranos com 
diferença. Parece que pra gerência petro-
leiro velho de casa não precisa mais fazer 
curso. Teve gerente que até chegou a dizer 
com muita naturalidade: “você sabe como 
anda quem se aposenta”, dando a enten-
der que não tá nem aí pros antigos e que 
o negócio é “investir” apenas nos novatos. 
E a isonomia, onde é que fica? Categoria é 
uma só, trabalhador é tudo igual.

Modernidade nada..
Teve gerente da Transpetro no Ter-

minal Alemoa muito inspirado numa 
negociação com o Sindicato. O sujeito 
disse, cheio de propriedade, que “empre-
sa moderna e sindicato moderno hoje 
sentam pra negociar”. Aí, eu respondo: 
Se essa modernidade que ele tá falando 
tem relação com pelegagem, digo a ele 
de boca cheia que continuo arcaico.

Cipa é coisa séria!
No Edisa II-B, a posse do cipeiro eleito 

é 1º de março, mas pelo andar da carrua-
gem o fato não vai mobilizar muito a força 
de trabalho. Durante as eleições, só 52% 
do efetivo votou e quando isso acontece 
é sinal de que algo está errado. O que a 
empresa está fazendo pro pessoal estar 
tão desmotivado. Afinal, pra votar basta-
va um clique no mouse do computador. 
Gente, Cipa é coisa é seria.
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Só com lutas há conquistas!

Anos 1980, a época de ouro para o sindicalismo brasileiro
O Sindipetro começou a década de 

1980 com passeatas, protestos e, ape-
sar das dificuldades, muitas conquistas, 
resultado das constantes lutas travadas 
pela categoria.

A Associação dos Trabalhadores Apo-
sentados na Indústria de Destilação de 
Petróleo de Cubatão, Santos e São Se-
bastião (Astaipe) foi fundada ainda nesse 
ano, fortemente ligada ao Sindicato. No-
vas reivindicações foram atendidas, como 
a redução para 40 horas semanais na jor-

nada de trabalho do TEDEP e do TEBAR e 
o atendimento médico integral aos filhos 
excepcionais dos petroleiros. E muitas 
outras conquistas vieram. 

A recessão econômica assombrava o 
país e os trabalhadores; o Sindipetro con-
seguiu a garantia de que a Petrobrás não 
dispensaria coletivamente seus empre-
gados. Naquele período, refinarias seriam 
desativadas e as demissões em massa 
eram uma realidade.

O Sindipetro ampliou os direitos dos 

aposentados e combateu a discriminação 
salarial. Em 1981, a Petrobrás rebaixou os 
pisos dos empregados contratados, mas, 
em 1984, a pressão do Sindicato fez com 
que a empresa respeitasse o acordo cole-
tivo de 1979 e elevasse os pisos.  Os mais 
jovens passaram a integrar diretamente 
as ações sindicais, encontrando respal-
do na organização petroleira. Em 1985, 
foi conquistada a aposentadoria especial 
aos 25 anos de trabalho – até então eram 
35. Uma grande conquista para a catego-

ria petroleira. 
Em 1989, uma paralisação de 12 horas 

pede reajuste salarial. Enfraquecidos, os 
sindicatos espalhados pelo Brasil logo pe-
receram. Mas o Sindipetro-LP se manteve 
firme e foi o último a encerrar a paralisa-
ção. Resultado: 84% de aumento médio e 
abono de 30,51%, além da não punição 
aos que aderiram à greve.

 
Com unidade e mobilização 

é possível conquistar!

Sindipetro-LP recebe 1º Encontro de GTBs da Região

O GTB (Grupo de Representação dos Trabalhadores do Benzeno) tem como ob-
jetivo inspecionar os locais de trabalho onde o benzeno está presente, sugerindo a 
implantação de medidas de segurança que visem eliminar riscos à saúde dos traba-
lhadores. Além disso, visa o acompanhamento da elaboração, implantação e desen-
volvimento do PPEOB (Programa de Exposição Ocupacional ao Benzeno). O PPEOB 
visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da anteci-
pação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de exposi-
ção ao benzeno que existam, ou que venham a existir no ambiente de trabalho.

O QUE É GTB E SUAS FUNÇÕES 

Aconteceu na última quinta-feira (03/02) 
o 1º Encontro de GTBs do Litoral Paulista 
na sede do Sindipetro-LP, em Santos. No 
evento, foram feitas algumas explanações e 
debates sobre a atuação dos GTBs das em-
presas da região. Foi levantado problemas 
e pendências em algumas empresas cadas-
tradas no Acordo Nacional do Benzeno.

Pela manhã foi apresentada a importân-
cia do Acordo Nacional do Benzeno para 
a organização e atuação dos GTBs, assim 
como a apresentação de experiências de 
boas práticas de GTBs. Como exemplo, o 
GTB da RPBC faz inspeções nas unidades 
que contêm benzeno e levam os problemas 
identificados para as reuniões da Cipa, tam-
bém sugerem melhorias onde muitas são 
implementadas. Uma melhoria que está em 
projeto é um eliminador de gases químicos 
para os caminhões vácuos, utilizados para 
drenagens de hidrocarbonetos e águas con-
taminadas com presença de benzeno, den-
tre outros.

O 1º Encontro de GTBs do Litoral Paulista 
foi preparatório para o III Encontro Estadual 
de GTBs e Comissões Regionais do benzeno 
a ser realizado na cidade de Cruzeiro/SP nos 
dias 16 e 17 de fevereiro.

Uma das propostas do encontro regio-
nal é de que seja encaminhada uma carta 
aberta no encontro de Cruzeiro aos órgãos 

públicos para que a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo) somen-
te emita licenças de operação às empresas 
que trabalham com o benzeno em conjunto 

com o corpo de bombeiros e o Ministério do 
trabalho. Após alguns problemas apresen-
tados neste encontro, foi tirado encaminha-
mento para a Comissão Regional do Benze-

no visitar algumas empresas.
Algumas prioridades para este ano fo-

ram traçadas. Para o diretor do Sindipetro-
LP, Marcelo Juvenal Vasco, “entendemos 
que deveríamos aumentar mais a vigilância 
sobre todas as ações que visam à saúde dos 
trabalhadores, e mesmo que algumas pes-
soas tentem retardar o processo, devería-
mos seguir por caminhos junto ao Ministé-
rio do Trabalho e Secretarias de Saúde. Em 
dezembro, fez 15 anos do Acordo Nacional 
do Benzeno e pouco foi avançado, as em-
presas não demonstram interesse”, explica o 
diretor sobre as prioridades para 2011.

Para debater o assunto estavam presen-
tes representantes de empresas e GTBs da 
Petrobrás, Transpetro, Liquigas, Ultracargo, 
Granel Química, Ageo Copape, Refran, CBE 
e Stolthaven. Também estiveram presentes 
no evento o Cerest Santos (Centro de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador), GVS San-
tos (Grupo de Vigilância Sanitária), SRTE-SP 
(Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego em São Paulo) e o SES/CVS (Cen-
tro de Vigilância Sanitária/Saúde do Traba-
lhador de SP).

Além do Sindipetro-LP, estiveram pre-
sentes o Sindicato dos Químicos da Baixada 
Santista, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindi-
cato dos Químicos de Campinas e Região e 
o Sindiminérios.

Em reunião, Sindicatos reivindicam 
que  unidade de Santos seja reaberta

FUNDACENTRO

Na última terça-feira (08/02), Sindipe-
tro-LP, Sindicato dos Metalúrgicos e Sintra-
comos se reuniram com o assessor especial 
da presidência da Fundacentro, Jorge Tei-
xeira, para cobrar a reabertura da unidade 
em Santos e mais investimentos em recur-
sos humanos e infraestrutura. Realizado na 
sede do Sindipetro-LP, o encontro é resul-
tado da indignação causada no movimen-
to sindical por conta do fechamento da 
unidade em 29 de novembro de 2010.

Segundo Jorge Teixeira, a medida não 
tem relação com cortes de verbas ou de-
ficiência técnica dos funcionários. Para os 
sindicatos, a decisão só pode ser interpre-
tada como um ataque aos trabalhadores. 

“Sabemos que muitas vezes decisões que 
deveriam ser técnicas são tomadas com 
base em critérios políticos, mas isso não 
pode afetar a segurança dos trabalhadores. 
A Fundacentro é um dos poucos órgãos 
que defendem o trabalhador, através de 
suas pesquisas e apoio científico. É inad-
missível perdermos um dos poucos instru-
mentos de defesa ao trabalhador”, afirmou 
o coordenador do Sindipetro-LP, Ademir 
Gomes Parrela.

Os dirigentes fizeram questão de frisar 
que somente a reabertura da unidade não 
é suficiente. “A região abriga um dos maio-
res polos petroquímicos do País, o maior 
porto da América Latina e convive hoje 

com os efeitos do boom imobiliário e do 
pré-sal. Precisamos de um projeto de tra-
balho, de mais investimentos. 

Devido à relevância do tema, durante a 
reunião foi definido que as discussões de-

vem ser ampliadas aos demais sindicatos 
da região e às prefeituras. A ideia é realizar 
um amplo fórum sobre as questões que 
envolvem a Fundacentro na região ainda 
no primeiro semestre deste ano.
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Uma bomba-relógio prestes a explodir
Enquanto Petrobrás comemora novas descobertas e a mídia restringe as discussões do pré-sal ao modelo 

econômico e divisão dos royalties, ausência de investimentos e tecnologia para combater vazamentos de óleo 
multiplicam os riscos de catástrofes ambientais superiores à tragédia do Golfo do México, nos EUA, em 2010

No último dia 21 de janeiro, a Pe-
trobrás foi multada em R$ 140 
mil pela Cetesb (Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo) 
por permitir que um vazamento de 
resíduos oleosos da RPBC invadisse o 
Rio Cubatão sem tratamento. Como 
de praxe, a primeira reação da empre-
sa foi tentar abafar o caso, omitindo a 
ocorrência do acidente ao Sindipetro-
LP. Logo depois, diante da divulgação 
do fato pela grande imprensa, a estra-
tégia foi negar que tenha ocorrido va-
zamento, apesar do diagnóstico técni-
co da Cetesb que informava sua causa: 
falta de manutenção e limpeza (desas-
soreamento) da lagoa de decantação 
de resíduos oleosos.

Além de expor a velha manobra da 
empresa de refutar, mesmo através de 
mentiras, qualquer informação nega-
tiva, o acidente soma-se a uma reali-
dade até agora deixada de lado pela 
companhia e pelo próprio Governo: o 
risco mais que real da multiplicação de 
acidentes ambientais por conta da ex-
ploração do pré-sal - atividade em que 
inexistem técnicas de fato eficientes 
para vazamentos em águas profundas.

Desde o vazamento de 1,3 milhão 
de litros de óleo na Reduc, em 2000, 
algumas “ações” foram executadas 
pelo Governo. Apenas nove dias de-
pois do acidente foram determinadas 
uma série de ações como auditorias 
ambientais e planos de contingência 
e emergência. Entretanto, a falta de 
investimentos e a indefinição de quais 
seriam as autoridades responsáveis 
por conduzir essas melhorias mostra-
riam que a intenção era fornecer uma 
resposta apenas política à população 
diante da repercussão negativa alcan-
çada pelo acidente.

Medida semelhante foi tomada no 
ano passado. Depois da catástrofe am-
biental no Golfo do México (EUA), que 
após uma explosão na plataforma da 
British Petroleum matou onze pesso-
as e provocou, por 87 dias seguidos, 
o derramamento de 800 milhões de 
litros de óleo no mar, os políticos bra-
sileiros resolveram ressuscitar o Plano 
de Contingência Nacional para Com-
bate a Derramamento de óleo - pro-

posta de decreto abandonada há mais 
de oito anos e que até agora não saiu 
do papel.

Enquanto isso, outras ações vem 
sendo adotadas. Uma delas é o Plano 
de Emergência Individual (PEI), ins-
trumento pelo qual são realizados Si-
mulados de Emergência para avaliar a 
resposta a derramamentos de óleo em 
alto mar. Sem esses testes, as licenças 
ambientais não são emitidas. Esses 
exercícios, que cerca de dez anos atrás 
eram feitos pela Petrobrás sem ne-
nhum acompanhamento, agora são 
realizados com a presença do IBAMA. 

Desde então, uma série de erros pri-
mários cometidos pela Petrobrás, que 
é dona da maioria das 140 platafor-
mas em atividade na costa brasileira, 
dentre elas as plataformas de Merluza 
e Mexilhão, estão sendo revelados. Em 
artigo publicado no blog Ambiente 
Brasil, o analista ambiental do IBAMA, 
Cristiano Vilardo, afirma que “são raros 
os exercícios de simulação onde não 
se tenha problemas com o lançamen-
to de barreiras, ou falhas de comuni-
cação, ou defeito em embarcações, ou 
todas as alternativas anteriores.”

Um teste realizado na plataforma 
SS-53, na Bacia de Santos, serve de 
exemplo. No parecer técnico do IBAMA 
é descrito que “houve problemas no 
lançamento da barreira de contenção, 
que não foi inflada completamente, e 
houve a quebra do skimmer após a sua 
colocação na água (…) Os problemas 
em equipamentos das embarcações 
voltaram a se repetir, algo que tem 
acontecido nos simulados das diversas 
bacias que mantêm atividades. Enten-
de-se que esses problemas frequentes 
podem afetar a confiabilidade dos Pla-
nos de Emergência da empresa.” 

Além disso, foi constatado que o 
coordenador de operações no mar da 
Petrobrás, que fica no Rio, demorou 
seis horas para chegar à plataforma, 
a partir da comunicação do inciden-
te, “perdendo um tempo precioso em 
um combate à emergência”. E foi re-
gistrado que o helicóptero usado na 
simulação tinha combustível apenas 
para o trajeto aeroporto–plataforma–
aeroporto. “Em emergências, vários 

sobrevoos devem ser realizados, a fim 
de que o coordenador de operações 
no mar oriente o posicionamento 
das embarcações de resposta, o que 
demanda mais combustível.” Com o 
pré-sal, que fica mais distante da cos-
ta, o problema da autonomia de voo 
se agrava. Como se não bastasse, o 
IBAMA ainda ressalta que os mesmos 
problemas se repetiram em pratica-
mente todos os simulados realizados 
em 2009. A conclusão é alarmante. “O 
exercício (...) demonstrou que a estru-
tura de resposta de Unidade de Ne-
gócios da Bacia de Santos/Petrobras 
apresenta problemas. Entende-se que 
a empresa deverá revisar seu Plano de 
Emergência na Bacia de Santos.”

Na vida real, o cenário não é melhor. 
O número de vazamentos notificados 
pela Petrobrás, mesmo sem fiscaliza-
ção ou conferência de qualquer órgão, 
tem crescido ano após ano. Em 2008, 
aconteceram oficialmente 18 vaza-
mentos, em 2009 este número dobrou 
para 32 e até agosto de 2010 já haviam 
sido registrados 36. A razão deste cres-
cimento é simples: em nome de uma 
produção acelerada, praticamente a 
toque de caixa, a manutenção das pla-
taformas e dos equipamentos estão 
sendo deixadas de lado. Assim como 
os investimentos. A suspensão das ati-
vidades da P-33, na Bacia de Campos, 
pela ANP (Agência Nacional do Petró-
leo), não foi mera coincidência.

Os balanços da empresa entre 1998 
e 2009 possuem no item “custos com 
paradas não programadas” dados que 
comprovam isso. Em 2004, os custos 
com interrupções imprevistas foram 
de US$ 173 milhões. Em 2004, caíram 
pela metade e a ainda menos em 2006 
(US$ 64 milhões). Dois anos depois, 
no entanto, subiram para US$ 108 mi-
lhões, e no ano passado chegaram a 
418 milhões. Ou seja, para aumentar a 
lucratividade, a empresa simplesmen-
te corta os investimentos naquilo que 
deveria ser prioridade: a segurança 
dos trabalhadores.

Por outro lado, a Petrobrás segue in-
vestindo milhões em campanhas publi-
citárias para convencer a sociedade de 
que é referência em responsabilidade 
ambiental ao mesmo tempo em que 
considera advertências de especialis-
tas como “descabidas e tecnicamente 
insustentáveis”. Impossível levar tal afir-
mação a sério quando o próprio IBAMA 
afirma que houve testes em que a Pe-
trobrás estava com o desenho de um 
simulado em águas profundas, quando 
na verdade era para águas rasas.

Em negociação com o RH Corpora-
tivo, o Sindipetro-LP já alertou sobre 
esses riscos, uma vez que nossa base 
será diretamente atingida pelo au-
mento das atividades Offshore. A em-
presa, com naturalidade, afirmou que 
possui contrato de locação com cerca 
de seis embarcações para combater 
possíveis vazamentos. Outra piada 
de mal gosto. Se de fato há tecnolo-
gia para enfrentar esta nova realida-
de, qual a razão para não ter ofereci-
do ajuda à BP durante o acidente no 
Golfo do México? O estrago causado 
nos EUA envolvia um poço que fica-
va dois mil metros abaixo do nível do 
mar. Na camada do pré-sal, encravada 
numa profundidade de sete mil me-
tros abaixo do nível mar, um desastre 
terá evidentemente proporções muito 
maiores.

Por isso, reduzir a discussão sobre 
esta riqueza ao modelo econômico e à 
redistribuição dos royalties é o mesmo 
que dar carta branca à postura negli-
gente da Petrobrás sobre este tema. 
Cabe aos sindipetros e a toda socieda-
de exigir que os benefícios envolvidos 
nessa exploração não sejam gerados 
através de novos crimes contra a na-
tureza, com o aprofundamento das 
condições inseguras de trabalho dos 
petroleiros embarcados.


