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Os petroleiros do Litoral Paulista de-
ram o seu recado pra Petrobrás: o 
valor de PLR proposto está infini-

tamente abaixo daquilo que ela pode - e 
deve - oferecer. Em 2010, a Petrobrás teve 
um lucro de R$ 35,2 bilhões – 19,5% maior 
que o registrado em 2009.

Mas a empresa insiste em dividir a ri-
queza produzida pelos trabalhadores ape-
nas com os acionistas e a alta cúpula da em-
presa, representada pelos sete integrantes 
da Diretoria Executiva. Enquanto propõe 
valores generosos para esses senhores, a 
companhia quer propor para os petroleiros 
apenas as migalhas. Tanto é que a Petro-
brás decidiu remunerar  meia dúzia de 

acionistas em R$ 11,7 bilhões. Isso signifi-
ca um aumento de 40% em relação ao valor 
que receberam em 2009. 

Para nós trabalhadores, a empresa re-
servou apenas R$ 1.691 bilhões, valor cujo 
uso integral não chegou a ser nem garan-
tido pelo RH Corporativo. Esse valor des-
tinado aos trabalhadores representa 14% 
do montante distribuído aos acionistas. No 
entanto, por lei, temos direito a 25% do que 
os acionistas recebem. Ou seja, em vez de 
R$ 1.691 bilhões, a fatia destinada aos 
trabalhadores deveria ser de R$ 2,925 
bilhões. Nenhum centavo a menos!

A alta administração da Petrobrás ainda 
propôs como PLR aos membros da Direto-

ria Executiva R$ 1.400.714,79 e valor igual 
como “bônus por desempenho”, totalizan-
do o valor de R$ 2.801.429,58. Isto significa 
em média R$ 400 mil para cada um dos 
sete membros da Diretoria Executiva. 
Soma-se a isso o fato de que a remunera-
ção fixa anual destinada a esses diretores 
é de R$ 6.575.577,76. Ano a ano a Diretoria 
Executiva vem recebendo aumentos suntu-
osos, enquanto a força de trabalho é obri-
gada a lutar pelo aumento de uma remune-
ração variável, que não gera aumento real 
em nossos salários.

A remuneração global da Diretoria em 
2011 (R$ 9.918.092,35) será 21% maior que 
a de 2010 (R$ 8.175.925,97) e 50% maior do 

que há dois anos (R$ 6.615.569,25). E a ca-
tegoria? Vem recebendo ZERO de aumento 
real!

Os trabalhadores não irão aceitar esses 
valores extremamente desiguais. A empre-
sa pode avançar na proposta. Os excelentes 
resultados conquistados são fruto do tra-
balho desenvolvido pelos mais de 80 mil 
petroleiros.

TEMOS DIREITO A 25% DO QUE É 
DISTRIBUÍDO AOS ACIONISTAS!

PLR MÁXIMA E IGUAL
PARA TODOS!

Em 1995, a nação foi toda “petroleiros”. Agora, somos todos bombeiros
O Sindicato dos Petroleiros do Li-

toral Paulista e os sindipetros da Fede-
ração Nacional dos Petroleiros (FNP) 
manifestam total apoio à luta dos tra-
balhadores do corpo de bombeiros, 
em todo país, mas em particular do 
Rio de Janeiro.

Há muitos meses esses trabalha-
dores vêm exigindo uma negociação 
por melhores condições de trabalho, 
por um aumento decente dos salários, 
pelo pagamento do vale transporte e 
agora também exigem a não punição 

dos dirigentes das manifestações e de 
qualquer lutador da categoria.

O governador vem tendo uma ati-
tude covarde com a população do Rio 
de Janeiro.

Esses trabalhadores tiveram um 
papel decisivo na ajuda à população 
da região serrana em janeiro de 2011 
e do Morro do Bumba, em março de 
2010. Mas o governador Sérgio Cabral 
teve a coragem de ir para a televisão 
chamar os bombeiros e seus familia-
res de vândalos e covardes.

“Covarde” é este governador que 
paga um dos piores salários do país 
para professores e bombeiros; que 
não paga o vale-transporte para o 
deslocamento do trabalho para casa 
e que invadiu com o BOPE o quartel-
general dos bombeiros, dando tiros, 
batendo e prendendo 439 trabalha-
doras da corporação. 

Por isso, nós petroleiros, somos 
todos Bombeiros! Em 1995, a nação 
inteira foi toda “Petroleiros” e agora 
somos todos bombeiros.

Temos que dar um basta nesta 
truculência, neste autoritarismo. Exi-
gimos a abertura imediata das nego-
ciações com o atendimento das rei-
vindicações dos bombeiros, nenhuma 
punição aos que lutam pelos seus di-
reitos, pelo fim da criminalização dos 
movimentos sociais, pelo direito de 
greve e sindicalização dos militares.

Lutar não é crime
lutar é um direito!

CATEGORIA REJEITA PROPOSTA DE PLR

Cada um receberá em média R$ 400 mil
R$ 2.801.429,58 de plr e bônus para 7 senhores

Presidente (Não concursado)
José Sergio Gabrielli

Diretor de Abastecimento
Paulo Roberto Costa

Diretor Internacional
Jorge Luiz Zelada

Diretor de Exploração e Produção
Guilherme Estrella

Diretor de Serviços
Renato de S. Duque

Diretor Financeiro
Almir G. Barbassa

Diretora de Gás e Energia
Maria G. S. Foster

Em assembleia realizada no dia 15 de junho, categoria do LP disse NÃO à 1ª proposta de PLR da Petrobrás. 
Após ofício enviado pela FNP, informando a rejeição em todas as suas bases, Petrobrás agenda nova reunião

Galera, R$ 400 mil é 
pouco. Que tal mais R$ 90 

milhões? O que acham?
Tem que ser PLR Máxima 
e Igual pra todos... 

...da Diretoria Executiva $$$$$$$$
$$$$$

$$$$$$$$
$$$$$$$$

2ª rodada de negociação dia 21/06, às 10h, no RJ 
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Gente, não é segredo pra ninguém, muito 
menos pra empresa, que falta mão de obra na 
Petrobrás. A companhia vem crescendo, am-
pliando suas unidades, mas a verdade é que 
o número de petroleiros pra quantidade de 
serviços que as novas instalações exigem é in-
suficiente. Hoje, somos pouco mais de 70 mil 
petroleiros concursados e praticamente 300 mil 
terceirizados. Essa matemática está errada.

Na refinaria, nos terminais, nas plataformas, 
em todas as unidades temos problemas com 
quadro mínimo. A empresa não quer gastar com 
contratação primeirizada e, como sempre, a 
corda arrebenta pro lado do trabalhador. O Sin-
dicato vem cobrando da Petrobrás uma solução 

imediata pra este problema, que em muitos lu-
gares já virou crônico. É o caso da RPBC. Lá, seto-
res como SMS e Utilidades estão trabalhando no 
limite. E o pior: esta situação é muito perigosa, 
porque gera insegurança para os trabalhadores. 

Quantos acidentes não são evitados quan-
do existe um quadro mínimo que atenda de 
fato as necessidades operacionais? Ao mesmo 
tempo, quantos acidentes não ocorrem por 
sobrecarga de tarefas?

Por isso, ao mesmo tempo em que cobra-
mos da empresa ações no sentido de ampliar 
o quadro mínimo de nossas unidades, pedi-
mos aos trabalhadores que tragam ao Sindi-
cato suas opiniões sobre este tema. Afinal, só 

quem está na área, todos os dias enfrentando 
as dificuldades do dia a dia, tem condições 
de avaliar quais medidas devem ser tomadas 
para melhorar as condições de trabalho. 

Aliado a isso, entendemos que é ainda 
muito tímida a promoção de treinamento 
para os trabalhadores. Estamos cobrando do 
Corporativo mais investimento nesta área, 
porque não basta aumentar o número de em-
pregados. Tem que qualificar toda essa gente 
que for contratada.

Por fim, e não menos importante, queria 
citar a negociação de PLR - capa do nosso jor-
nal. Tivemos uma primeira proposta, que foi 
acertadamente rejeitada pela categoria em 

Assembleia. Nas demais bases da FNP, os pe-
troleiros também disseram não. Pressionada, a 
empresa agendou nova reunião para o dia 21 
de junho, no Rio, um dia após a FNP cobrar uma 
nova proposta. Sabemos que a Petrobrás tem 
totais condições de valorizar de fato os seus tra-
balhadores e até agora ela tem valorizado uma 
meia dúzia de acionistas e a diretoria executi-
va. Uma coisa é certa: PLR Máxima e Igual para 
Todos só virá com luta. Por isso, participe das 
discussões e compareça às assembleias. Vamos 
à luta, porque a batalha é longa.

Ademir Gomes Parrela
Coordenador Geral 

Ampliar o quadro mínimo é aumentar a segurança das unidades
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EDITORIAL

Petrolino mete bronca
RPBC
 
A conta sobra sempre pro peão
Preocupada com a ambiência ruim na refinaria, a 
empresa resolveu fazer uma reunião no Mendes 
pra saber da gerentada por que tá acontecendo 
isso. Como a conta sempre tem que sobrar pro 
peão, ouvi dizer que vão cortar verba justamente 
nos setores que têm os piores problemas. Bela so-
lução essa, heim!?

Intocável saiu pelas portas do fundo
Quando o assunto é hora extra, a RPBC pede pra 
peãozada apertar o cinto, porque não pode abu-
sar. Enquanto isso, desde 2007, tinha um “intocá-
vel” – metido a dono do pedaço – que aproveitava 
a senha de chefe em férias pra fabricar hora extra 
pra si próprio. O rombo foi tão grande que o es-
pertão pediu pra sair, largou 27 anos de Petros pra 
trás, zerou o que tinha pra receber e ainda vai ter 
que devolver mais de R$ 10 mil pra empresa. Se 
achava intocável, teve que pedir pra sair.

PILÕES
Segurança
O Sindicato já cobrou, mas não custa nada reforçar. 
Passou da hora de melhorar a segurança no termi-
nal. Tem que instalar mais câmeras pra deixar a ra-
paziada da segurança patrimonial tranquila. Numa 
profissão de risco dessas, tem que ter tranquilida-
de pra trabalhar.

ALEMOA
Farra do boi
Um ex-chefe da operação não quer perder o sta-
tus de realeza. Quando tava no administrativo só 
ganhava letra até chegar no topo e dizia que não 
podia conceder nível e dobras porque não havia 
verba. Agora, o mesmo filho d’ algo voltou pro tur-
no, recebeu a indenização, e só tem realizado do-
bras. Além disso, impede que a turma nova faça o 
mesmo. Quer dizer que agora tem verba? Cada do-
bra do figura deve equivaler a uns três borrachos 
dobrando. Daqui a pouco ele vai querer voltar pro 
ADM e receber outra indenização. Pra isso também 
terá verba! Eita farra do boi...

Pinochet cria novas regras 
O pessoal da Alemoa anda bem insatisfeito com 
os mandos e desmandos de um chefete. No ano 
passado, o tal Pinochet colocou um comparsa dele 
pra ocupar por 90 dias um cargo de supervisor. Já 
se passou um ano e, adivinha, o cara foi efetivado. 
Nesse ano, a situação se repetiu, mas o absurdo é 
que o segundo comparsa que assumiu a supervi-
são não tem qualificação pra isso. O cara é Técnico 
Júnior. Eu sei e toda a rapaziada sabe que com esse 

cargo ninguém pode assumir função de supervi-
são. Tá no PCAC. Pinochet quer fazer escola, mas eu 
tô esperto no movimento.

TEBAR
Dissidência estranha
Engraçado, tem gente que andou criando uma 
nova modalidade de dissidência. Discorda e entra 
em choque com o grupo, mas em vez de sair, pre-
fere ficar. Ué, é dissidente da boca pra fora? Se é 
dissidente mesmo, pede pra sair, oras.

Calor insuportável
No Tebar, tem vigilante contratado até desmaian-
do por causa do uniforme. Tudo bem que sejam 
aprovados pela Polícia Federal, mas o mínimo de 
conforto a rapaziada tem que ter. No calorão não 
tem peão que aguenta ficar naquela roupa. Vamô 
trocar esses uniformes, logo!

Tá tudo contaminado
Parece que não adiantou nada o Sindicato con-
versar com Paulo Roberto e Figueró. Aquele velho 
problema de descumprimento de procedimento 
nas operações de descarga de água contaminada 
continua acontecendo, com o teor de H2S lá em 
cima. Os navios continuam trazendo cada vez mais 
produtos e águas contaminadas pro Tebar. E olha 
que a maioria dos tanques de armazenamento es-
tão perto de escola, hospital, supermercado e por 
aí vai.

Terceirizada não quer emitir CAT
Todos sabem que se acontecer um acidente de 
trabalho tem que emitir a CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho). Mas tem terceirizada no Te-
bar que se faz de desentendida. No dia 09/03 teve 
um companheiro que machucou a mão durante o 
trabalho. Ele foi encaminhado ao ambulatório e a 
enfermeira de plantão atestou que tinha que emi-
tir CAT. O engenheiro, que não devia meter o dedo, 
disse que não precisava emitir nada e o médico da 
terceirizada disse a mesma coisa. A Petrobrás dis-
se que tinha que emitir CAT, mas até agora nada 
foi feito. A chefia da terceirizada fica fazendo um 
jogo de empurra com o trabalhador, e se finge de 
“morta” com medo de ser multada e se queimar 
em novas licitações. Tô cansando dessa história de 
subnotificar CAT. Isso é coisa séria!

Quadro mínimo... mínimo
E não é só na refinaria que tem problema de qua-
dro mínimo, não. No Tebar, a coisa tá feia na nova 
ETE (Estação de Tratamento de Efluentes). Tão 
querendo deixar dois operadores por turno, mas 
até uma empresa que vez ou outra audita o Tebar 
disse que o certo são, no mínimo, quatro técnicos 
de operação. Achar que dá pra trabalhar com se-
gurança só com dois petroleiros é brincadeira!

Trabalhador da Vigel não sabe o que é PLR
Em 2010 os terceirizados da Vigel receberam R$ 
100,00 de PLR. Agora, em 2011, R$ 150,00. Que é 
isso Sistema Petrobrás? Será preciso uma boa au-
ditoria nos lucros desta empresa. Sei que tem um 
abismo entre os direitos dos petroleiros concur-
sados e os terceirizados, mas pagar uma PLR que 
não chega nem na metade de um salário mínimo, 
é uma grande sacanagem. Certamente os donos 
da empresa estão engasgando nos lucros que 
obtêm a partir dos repasses da Transpetro. A Vigel 
já paga um mau salário, um auxílio almoço baixo, 
lucro certamente tem. Vamos cobrar!

MERLUZA
Contando com a sorte em incêndio
Dias atrás, a rapaziada de Merluza passou um 
aperto danado. Bem no piso principal operacional 
acabou vazando TEG em cima de uma linha de 
compressor. Com a temperatura, ela acabou en-
trando em ignação e o resultado foi um príncipio 
de incêndio, que com muita sorte e competência 
da peãozada não tomou grandes proporções e foi 
controlado. E pior, o sistema de combate a incên-
dio, que não tá nada eficiente, num teste, deu pra 
perceber que os dois canhões de água estão bem 
fraquinhos. O jato d’água, que deveria cruzar a pla-
taforma de ponta a ponta, não tá chegando nem 
na metade. Olha o perigo!

UO-BS - EDISAS
 
Nova empresa começa dando bola fora
A nova contratada dos Edisas, a Seebla,  já come-
çou errando. A rapaziada trabalhou o mês todo 
para receber o tão suado salário, mas no dia “D”, 
nada de dinheiro. A empresa só pagou cinco dias 
depois do acertado. Assim não dá! Quero que a Pe-
trobrás dê um aperto nessa terceirizada para que 
isso não se repita.

Coffee Break às escondidas pra Gerentões
Os Gerentões do Compartilhado resolveram visi-
tar o Edisa P para participar de  palestras. A realeza 
passou pelos setores e manteve a mesma postura 
apática de sempre. E como esse povo é a elite da 
Petrobrás, eles tiveram tratamento vip e se farta-
ram em um coffee break servido dentro da sala 
de reuniões. Isso tudo foi feito às escondidas pra 
que a peãozada do andar não pudesse fazer parte 
da comilança. Mas, como a rapaziada não é boba, 
todo mundo viu e  sentiu o cheiro do pão e da ge-
leia. Para uns caviar e outros pão e água? Petroleiro 
que é petroleiro cobra que não haja discriminação 
de qualquer tipo.

MEXILHÃO
Questão de bom senso
Segundo a empresa, passaram a corrente nos 
equipamentos da academia por uma questão de 
“bom senso”. A intenção era evitar que alguém se 

machucasse, já que por falta de vaga a empresa 
tirou o preparador físico da plataforma. Oras, bom 
senso mesmo seria ter vaga pra todo mundo na 
plataforma. Em vez de solucionar o problema de 
vagas, a empresa prefere dar um jeitinho que no 
final das contas sempre prejudica a peãozada.

Cadê a organização?
Já virou rotina o pessoal embarcado ficar esperan-
do mais de quatro horas pra embarcar, porque a 
empresa esquece de avisar as alterações nos ho-
rários de voo pros trabalhadores e pro pessoal do 
transporte. Daí, o camarada que teve que acordar 
cedo, ainda é obrigado a ficar plantado no aero-
porto de Itanhaém, sem almoço, sem nada. Aí já é 
demais. E se pede pra empresa arcar com os custos 
de um erro que ela própria cometeu, ainda faz cara 
feia.

UTGCA
Não há vagas
O restaurante na UTGCA tá pequeno demais. A 
situação tá tão feia que teve até gente da chefia 
dando meia volta porque não tinha lugar para sen-
tar. O pessoal tem que fazer fila para poder se ser-
vir e esperar para achar uma vaga. Acho que tá na 
hora de aumentar o espaço, porque o estômago 
da galera não pode esperar.

 “Pau mandado” quer criar lei na UTGCA
Na UTGCA, tem uma dupla (comandada pelo 
empreendedor) que quer criar por “debaixo dos 
panos” um novo regime de trabalho pro pessoal 
da elétrica. Ele quer que a rapaziada trabalhe por 
5 semanas no regime do ADM e depois 8 dias se-
guidos no sistema de sobreaviso (tabela de 1 por 
1 e ½), com 12 dias de folga. Mas a proposta não 
passou nem pelo Sindicato. Isso tá parecendo ma-
nobra pro pessoal não abrir o bico pro perito que 
vai fiscalizar a área pra emitir a NR-10.

Piada do ano: RH da Petrobrás é premiado
Parece mentira, mas não é. O RH da Petrobrás está 
na lista dos RHs mais admirados do Brasil. Pra pio-
rar a situação, o senhor Diego Hernandes, que deu 
cartão vermelho pro TRT-SP, não cumprindo deci-
são judicial, ainda conseguiu o posto de destaque 
regional pelo RJ. O critério do prêmio é o seguinte: 
quanto pior for com o peão, melhor é a 
pontuação. Só pode....

Os aposentados estão lascados
Todo mundo sabe que, como ca-
beça do RH, o Diego Hernandes 
sempre deu um jeito de vetar 
todo e qualquer pleito dos apo-
sentados e pensionistas. E pra 
minha surpresa, o cara foi no-
meado presidente do Conselho 
Deliberativo da Petros. Imagina 
só como vai ficar a situação dos 
aposentados com ele no poder? 
Ferrou...
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O SINDIPETRO-LP AGORA ESTÁ NO TWITTER
Fique por dentro das notícias da categoria. Anote o endereço e siga!

twitter.com/#!/sindipetro_lp

Contrariando denúncia feita pelo 
Sindipetro-LP durante a greve de 23 
dias nas plataformas e UTGCA, o RH 
da UO-BS enviou à força de trabalho 
no dia 3 de maio uma nota afirmando, 
então, que “até hoje todas as análises 
de fluidos produzidos de Mexilhão e 
Uruguá indicam ZERO de benzeno.”

No dia 3 de junho, exatamente um 
mês após a nota da UO-BS, o mesmo RH 
publicou um comunicado informando 
que “foi identificado (...) em análises la-
boratoriais de amostras de condensa-
do recebido na UTGCA, a presença de 
benzeno. Os teores encontrados varia-
ram entre 0,77 e 1,30% em volume”. 

Como não existe limite seguro de 
exposição ao benzeno e os percentu-
ais apresentados superam o limite de 
1% tolerado pela legislação, não é pre-
ciso dizer que o fato é gravíssimo.

Tão grave que causou preocupação e 
medo entre os trabalhadores, sobretudo 
àqueles afetados diretamente pela notí-
cia. Diante disso, o Sindipetro-LP exigiu 
negociação imediata com a empresa 
para esclarecer a nota enviada pelo RH e 
cobrar medidas urgentes para garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores.

Mesmo relutando em admitir que os 
casos encontrados possam ter relação 
com a exposição ao benzeno, preferindo 
trabalhar com a hipótese de que esses ca-
sos sejam de pessoas que já entraram na 
unidade com alterações, a empresa con-
firmou durante a negociação - realizada 

em 8 de junho - que existem petroleiros 
na UTGCA com hemogramas alterados.

EXIGÊNCIAS
Diante do exposto, o Sindipetro-LP 

exigiu da empresa o acompanhamento 
desses casos, com a realização minuciosa 
e imediata de novos exames, inclusive os 
periódicos, com a força de trabalho para 
fazer uma nova varredura entre os pe-
troleiros da UTGCA, Merluza e Mexilhão. 
Outra ação cobrada pelo Sindicato é a ga-
rantia de que petroleiros com hemogra-
mas alterados ou que tenham suspeita 
de leucopenia não entrem em área ope-
racional. Por fim, o Sindicato exigiu que 
sejam tomadas todas as medidas que 
garantam a mínima exposição ao agen-
te e, sobretudo, o fim das improvisações 
durante as operações - fato corriqueiro 

nessas unidades. Verdadeiras gambiarras 
vêm sendo impostas por gerentes aos 
operadores com a finalidade de executar 
tarefas dentro dos prazos estabelecidos. 
Há casos de trabalhadores embarcados 
em Mexilhão que tiveram exposição ao 
benzeno através de contato com conden-
sado justamente por pressão de gerentes. 
Essa prática não configura apenas uma ir-
regularidade, coloca vidas em risco.

A experiência acumulada na RPBC, 
tendo a morte trágica de Roberto Kra-
ppa e a formação do Grupo dos 13 como 
fatos emblemáticos, serve de alerta.

Tentar esconder ou atenuar a gravi-
dade deste assunto não é apenas inú-
til, é um crime. A batalha contra o ben-
zenismo faz parte da história de luta 
do  Sindipetro-LP e não será diferente 
nas unidades da UO-BS.

SAÚDE DO TRABALHADOR RÁPIDAS

8CADASTRO DE E-MAILS
Com o objetivo de aperfeiçoar 
nosso canal de comunicação com 
a categoria, o Sindipetro-LP pros-
segue com a campanha de cadas-
tramento de emails. Pedimos aos 
petroleiros interessados em rece-
ber nossas notícias que enviem 
seus e-mails pessoais, para que se-
jam cadastrados em nosso boletim 
eletrônico. Isso se deve ao fato de 
que alguns petroleiros não estão 
recebendo os boletins em seus 
emails corporativos (@petrobras). 
Por isso, pedimos que enviem seus 
contatos pessoais ao email  im-
prensa@sindipetrosantos.com.br, 
com o título ‘CADASTRO’ .

CONTRIBUIÇÕES PARA O ACT
A categoria já começou a enviar, 
por meio dos nossos diretores, 
suas primeiras contribuições para 
a pauta de reivindicações do Acor-
do Coletivo de Trabalho deste ano. 
Por isso, pedimos a todos os petro-
leiros que tenham sugestões de 
melhorias que enviem suas pro-
postas para o seguinte e-mail: sin-
dipetrosantos@sindipetrosantos.
com.br.

 ABCP - FUNDO DE GREVE
Por entender que o Fundo de Gre-
ve é uma ferramenta de grande im-
portância para as lutas da catego-
ria, construída por cada petroleiro 
ano a ano, mês a mês, e que deve 
ser conduzido com transparência, 
a diretoria do Sindipetro-LP apre-
senta os números dos processos 
relacionados às ações ajuizadas 
pelo departamento Jurídico por 
conta dos associados inadimplen-
tes. Segue abaixo as numerações 
dos processos em curso:
 
1) 383/04 (4ª Vara Cível de Santos); 
2) 1504/2007 (7ª Vara Cível de Santos); 
3) 887/04 (4ª Vara Cível de Cubatão); 
4) 3037/04 (2ª Vara Cível de Campinas); 
5) 851/04 (1ª Vara Cível de Cubatão); 
6) 823/04 (2ª Vara Cível de Cubatão); 
7) 877/04 (1ª Vara Cível de Cubatão); 
8) 375/04 (9ª Vara Cível de Santos); 
9) 1287/04 (1ª Vara Cível de Santos); 
10) 1288/04 (7ª Vara Cível de Santos); 
11) 1269/04 (12ª Vara Cível de Santos); 
12) 1479/2008 (7ª Vara Cível de Santos); 
13) 1305/04 (2ª Vara Cível de Santos); 
14) 2005.061.010433-0; 
15) 1314/2007 (7ª Vara Cível de Santos); 
16) 1313/2007 (8ª Vara Cível de Santos); 
17) 1008/2010; 
18) 1710/2007
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Futebol Society 2011: seguem abertas as inscrições
Em reunião, na sede do Sindipe-

tro-LP no último dia 8 de junho, fo-
ram definidos os próximos passos do 
Campeonato de Futebol Society do 
Sindipetro-LP. Para a edição 2011 fo-
ram feitas algumas mudanças. A pre-
visão é que a bola comece a rolar no 
mês de julho.

Neste ano, poderão participar os 
filhos dos associados do Sindipetro-
LP, CEPE-SP e funcionários de ambas 
associações. Por meio desta integra-
ção, o Sindicato espera estimular o 
espírito de união entre os jogadores.

O prazo para novas inscrições são 

de apenas 15 dias contados a partir do 
dia 13 de junho. As inscrições das equi-
pes podem ser feitas na secretaria do 
Sindicato pelo representante/capitão 
do time. Em uma segunda etapa serão 
coletados os dados de todos os inte-
grantes do grupo.

Lembrando que as partidas acon-
tecerão em novo endereço: na qua-
dra (coberta) do Clube Atlético San-
tista (Avenida Washington Luis, 105, 
Boqueirão), onde desde março estão 
sendo realizados, todos os sábados, 
das 9h às 11h, os tradicionais rachões 
da categoria.

No último campeonato, encerrado 
em agosto de 2010, o Grupo 2 con-
quistou o título numa disputa acir-
rada com o Vale da Vida, vencendo 
o oponente por 3 x 1. A expectativa 
é que neste ano a qualidade técnica 
das partidas seja ainda maior.

Doze equipes já foram inscritas no 
campeonato: EDISA, GRUPO I, GRUPO 
2, Mexilhão, Instrumentação RPBC, 
Vale da Vida, CEPE Santos, Funcioná-
rios Sindipetro-LP, GRUPO 3, Merluza, 
Cobraz (Contrato Edisa II) e Seguran-
ça Patrimonial.

Após desmentir Sindicato, UO-BS confirma 
existência de benzeno em plataformas e UTGCA
EM NEGOCIAÇÃO  empresa confirmou que existem petroleiros em Caraguatatuba com hemogramas alterados
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Na Utilidades, operadores fazem mágica para driblar quadro enxuto
O crescimento da RPBC acontece em 

ritmo acelerado, mas o efetivo de empre-
gados próprios há muito tempo estagnou. 
E se depender da empresa essa realidade 
não irá mudar. O setor de Utilidades é hoje 
uma das áreas com maior carência de mão 
de obra, com alguns setores em  situação 
caótica. A solução depende de uma única 
medida: o aumento do quadro mínimo.

É o caso do Sisel (Sistema Elétrico), 
onde operam apenas dois petroleiros. Este 
fato por si só configura uma irregularida-
de por descumprir a NR-10, norma cujo 
texto veta a execução de serviço externo 
por um único profissional. Mas é isso o que 
vem ocorrendo. Enquanto um trabalhador 
opera o painel, o outro realiza o serviço de 
campo. Com a construção em andamento 

de novas subestações, a tendência é que as 
condições de trabalho fiquem ainda mais 
inseguras, pois as atuais 100 telas passarão 
para 160 com o término das obras. Para 
garantir o mínimo de segurança, seriam 
necessários hoje três operadores e futura-
mente, no mínimo, quatro.

Na Estação de Tratamento de Água 
(ETA) a situação não é muito diferente. 
Na ETA, com a Estação de Tratamento de 
Condensado (ETC), que entrará em ope-
ração, apenas dois operadores por turno 
são responsáveis por operar 81 bombas 
e 94 tanques/vasos. Além disso, coletam 
de 10 a 33 amostragens por turno e reali-
zam 26 ensaios de concentração de lodo 
por turno. Estes são apenas alguns dados, 
mais do que suficientes para comprovar 

que há uma sobrecarga de tarefas e que é 
urgente a ampliação do quadro mínimo, 
pois a previsão é de que em breve sejam 
criadas novas áreas. Com a entrada em 
operação da ETC, havia um compromisso 
do Setor que o quadro da ETA aumentaria 
de 2 para 3 operadores.

Já na área de Vapor é imperiosa a ne-
cessidade de manter o atual quadro míni-
mo, atualmente com quatro operadores. 
Isso porque mesmo após o apagamento 
das caldeiras há áreas fundamentais que 
seguem operando, como compressores, 
tratamento de água, BF1, BF2 e caldeira 
de CO.  Além disso, com caldeiras hiber-
nando é impossível partir uma caldeira 
com um número inferior a quatro traba-
lhadores.

O Sindipetro-LP, após reunião setorial 
com esses trabalhadores, já está cobrando 
da empresa, inclusive na Comissão de SMS 
do dia 13 de junho, no RJ,  respostas e so-
luções para os problemas apresentados. O 
Sindicato exige que a empresa defina em 
conjunto com os trabalhadores: 

-  Quadro no vapor quando as caldeiras es-
tiverem hibernando;
- Quadro no vapor quando as caldeiras es-
tiverem fora de operação;
- Quadro da CCI quando as caldeiras estive-
rem paradas;
- Quadro do Sisel quando for para CCI e ti-
verem com a novas SE em operação;
- Quadro da ETA no futuro próximo (ETC 
operando) e após, com novas unidade

POR UM FIO

  Carnaval de 2011, Refinaria Presi-
dente Bernardes de Cubatão. Enquanto 
trabalha numa das torres da RPBC, um 
trabalhador cai de forma brusca e pre-
cisa ser socorrido pela equipe de SMS. 
Como ele não apresenta lesões graves, 
o atendimento é feito com cautela, le-
vando cerca de duas horas para o fim do 
resgate. 

A operação - relativamente simples - 
exigiu o esforço de cinco petroleiros do 
SMS e quatro trabalhadores terceiriza-
dos. Neste caso, mais do que competên-
cia e habilidade, os trabalhadores tam-
bém contaram com a sorte: se houvesse 
outra ocorrência ao mesmo tempo am-
bos os resgates seriam comprometidos, 
pois “toda a equipe” de SMS foi obrigada 
a se deslocar para esta emergência.

Este caso, ocorrido no início do ano, 
é um exemplo concreto de um proble-
ma crônico da RPBC: a defasagem em 
todos os setores do quadro mínimo, que 
parou no tempo e não acompanhou a 
expansão que a refinaria vive há alguns 
anos. Assim como em outras áreas, no 
caso dos técnicos de segurança (atual-
mente cinco por turno) este problema 
pode ganhar proporções trágicas pelo 
risco da função e papel estratégico que 
desempenha para a preservação da vida 
de toda força de trabalho. 

Atualmente, são cinco petroleiros por 
grupo e sete viaturas. Não é preciso dizer 
que o correto seria, no mínimo, dois tra-
balhadores por viatura. Nas atuais con-
dições, além de não existir efetivo para 
todas as viaturas, numa emergência que 
exija, por exemplo, o deslocamento da 
equipe de SMS para cinco pontos di-
ferentes da refinaria o resultado seria o 
acúmulo de funções para um cargo que 
exige total atenção. Nesta hipótese, o 
mesmo trabalhador teria que dirigir a 
viatura e ainda realizar o combate. Já o 
supervisor teria a missão impossível de 

administrar cinco emergências num só 
tempo. Soma-se a isso o fato de que em 
casos de emergências durante o horário 
administrativo, com tráfego intenso na 
refinaria, a dificuldade de executar a ta-
refa seria ainda maior.

ENROLAÇÃO
O Sindipetro-LP vem cobrando há 

meses o atendimento das reivindica-
ções dos trabalhadores de SMS, em 
especial os técnicos de segurança. 
Além da total ausência de condições 
para executar suas tarefas, há tempos 
esses profissionais sofrem com um 
ambiente de trabalho desgastado e 
vivem sob o constante clima de inde-
cisão. A cobrança para que sejam efe-
tivamente inseridos no turno até hoje 
não foi debatida com seriedade pela 
empresa e o fato de estarem “improvi-
sados” neste regime é uma das princi-
pais razões para a ambiência ruim.

Alguns técnicos de segurança, 
mesmo contratados para trabalhar 
em ADM, na prática estão atuando no 
turno. Não há razão para impedir que 
eles sejam efetivados nesse regime. 
Essa medida já foi tomada, inclusive, 
por gerências de outras bases. No en-
tanto, a RPBC prefere dizer que este 
“tampa-buraco” é um grande favor 
que ela presta a esses profissionais. O 
que ela não afirma é que esta medida 
é usada para diminuir o número de 
dobras da Operação e, com isso, redu-
zir custos. Não à toa, medidas como 
essa são as maiores responsáveis por 
fragmentar a categoria, pois desva-
lorizada, passa a brigar entre si pelo 
pouco que resta. O papel do Sindicato 
é justamente impedir esta divisão. A 
fatura desses problemas não deve ser 
dividida entre os trabalhadores; deve 
ser paga pela empresa, a responsável 
direta por este problema.

UNIDADE PRA VENCER!
Em reuniões locais o Sindipetro-LP já 

cobrou providências, mas diante da au-
sência de soluções e iniciativa da empre-
sa já encaminhou estes problemas para 
o SMS Corporativo. Inclusive, esta reivin-
dicação foi cobrada durante a Comissão 
de SMS, no dia 13 de junho, no RJ. Por 
enquanto, a postura da empresa tem 
sido de indiferença. Numa visita realiza-
da no fim de maio à RPBC, o diretor da 
Área de Refino da Petrobrás, José Carlos 
Consenza, simplesmente não se dispôs a 
negociar com o Sindicato. Com posturas 
como essa, que travam qualquer canal 
de negociação, o Sindipetro-LP não he-
sitará em tomar outras providências. 

A greve de 23 dias na UTGCA foi um 
grande exemplo de mobilização e prova 
que com unidade é possível conquistar 
direitos. Fechamos os braços em Cara-
guatatuba, nada impede que a catego-
ria faça o mesmo em Cubatão.

Com quadro mínimo reduzido, técnicos de segurança 
da RPBC contam com a sorte para evitar tragédias 


