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Nas estatais do Paraná, PLR igual para todos é lei
Àqueles que insistem na versão 

de que a bandeira histórica por ‘PLR 
Máxima e Igual para Todos’ é uma 
luta impossível de ser conquistada, 
uma lei sancionada em 2010 pelo 
Governo Estadual do Paraná des-
banca essa posição, reforçando a le-
gitimidade da reivindicação encam-
pada pelos sindicatos da Federação 
Nacional dos Petroleiros (FNP). 

No Paraná, o montante total a 
ser distribuído do lucro ou resulta-
dos das empresas estatais é dividi-
do igualmente para cada empre-
gado, conforme determina a Lei 
nº16560/2010 - publicada em Diário 
Oficial. Hoje, o direito é estendido 
a todas as estatais do Paraná, mas 
foi conquistado após muita luta do 

Sindicato dos Trabalhadores no Sa-
neamento do Paraná (SAEMAC). Por 
mais de dez anos os trabalhadores 
cobravam uma distribuição iguali-
tária, reivindicação que foi intensi-
ficada quando, em 2008, a Sanepar 
(Companhia de Saneamento do Pa-
raná) deixou de repassar o lucro aos 
trabalhadores, embora já houvesse 
distribuído a parte do lucro aos só-
cios privados da empresa.

Este exemplo mostra que não é 
apenas necessário manter e inten-
sificar esta bandeira, como é ple-
namente possível transformá-la em 
lei. A Petrobrás, como maior empre-
sa do País, tem plenas condições de 
garantir uma distribuição de PLR 
igualitária e sem privilégios.

NOVA PROPOSTA É UMA AFRONTA À CATEGORIA!
FNP INDICA REJEIÇÃO. Assembleia dia 22/07, sexta-feira, no Sindipetro-LP

No último dia 14 de julho a Pe-
trobrás apresentou a 2ª pro-
posta de PLR aos sindicatos da 

Federação Nacional dos Petroleiros 
(FNP) e ao Sindipetro-RJ. Em relação 
à 1ª proposta, feita em 9 de junho, há 
mais de um mês, a empresa aumentou 
o valor de PLR em R$ 1 mil. Já o valor 
fixo (abono) teve um acréscimo de R$ 
380,00 em relação ao 1º valor.

Diante desta proposta rebaixada, 
que mais parece uma brincadeira de 
mau gosto, o Sindipetro-LP indica sua 
rejeição na assembleia que acontece 
no dia 22 de julho, sexta-feira, na sede 
e sub-sede do Sindicato. Em Santos, a 1ª 
convocação acontecerá às 17h30, e 2ª 
convocação às 18h. Já em São Sebastião 
será às 17h (em 1ª convocação) ou às 
17h30 (em 2ª convocação). Logo após, 
às 19h, também na sub-sede, a assem-
bleia acontecerá com os trabalhadores 
da UTGCA.

UNIDADE NA LUTA
Com o objetivo de construir uma 

campanha forte, em âmbito nacional, 
a FNP faz um chamado aos trabalha-
dores e às oposições sindicais em todo 
País: defendam a REJEIÇÃO desta pro-
posta, que é uma afronta da compa-
nhia aos trabalhadores.

Em documento oficial, a empresa afir-
mou que “esta proposta traduz o empe-
nho máximo da Companhia” e que “esta é 
a sua última proposta”. No entanto, o que 
esta proposta de fato traduz é o enorme 
contraste entre aquilo que a empresa lu-
cra e aquilo que reserva aos trabalhado-
res (veja no quadro ao lado).

Esta proposta tenta banalizar a gran-
de farra que virou a distribuição genero-
sa dos lucros aos acionistas e à Diretoria, 
tendo como exemplo mais gritante os R$ 
400 mil que cada um dos sete diretores 
irão receber entre PLR e bônus. Farra, ali-
ás, financiada com o trabalho e suor dos 
mais de 80 mil petroleiros prejudicados 
por essa política de arrocho salarial e ata-
que aos nossos direitos. A FNP propõe:

- Realizar assembleias na próxima semana 
com caráter de atos deliberativos, com atra-
sos de até 2 horas
- Deliberar a aprovação de Assembleia Per-
manente e Estado de Greve
- Rejeitar a 2ª Proposta apresentada pela em-
presa nesta quinta-feira (14/07)
- Que avaliem e decidam quais os próximos 
passos e as mobilizações a fim de uma pro-
posta decente e justa

Será que irão repetir os

R$ 90 milhões?
Por uma PLR Máxima e Igual para Todos! E contra o bolsa-bônus!

SHOW DO MILHÃO

Em Santos, a 1ª convocação acontecerá às 17h30, e 2ª convocação às 18h. Já em São 
Sebastião será às 17h (em 1ª convocação) ou às 17h30 (em 2ª convocação). Logo após, 
às 19h, também na sub-sede, a assembleia acontecerá com os trabalhadores da UTGCA
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No ano passado, vimos o que aconte-
ceu na campanha de PLR. Quando a Pe-
trobrás apresentou a 2ª proposta, os sin-
dicatos da FNP e os trabalhadores de suas 
bases rejeitaram o valor. A gente sabia que 
dava para avançar. Mas nas outras bases 
não foi o que aconteceu. O indicativo de 
aceitação da fup e a assinatura a toque de 
caixa da aprovação da proposta pelos seus 
sindicatos fortaleceram a empresa e enfra-
queceram as bases que ainda resistiam. A 
fup, mais uma vez, fez o jogo da empresa. 
O resultado, todos sabem: ficou de presen-

te R$ 90 milhões para os cargos de con-
fiança. Para quem não acredita que este 
valor foi a sobra da campanha de PLR, os 
representantes da empresa na assinatura 
do acordo disseram com o sorriso no ros-
to que ainda havia mais 3 propostas para 
os sindicatos. Mas com uma ressalva: “os 
outros sindicatos já assinaram, agora não 
tem mais o que fazer”.

Para que isso não se repita, precisamos 
rejeitar esta proposta e traçar novas es-
tratégias de luta, com mobilizações ainda 
maiores. Mas não podemos limitar nossa 

luta apenas contra o bolsa-bônus.  Isso 
significaria deixar de lado a luta por uma 
proposta melhor. E dá pra melhorar. 

Até agora, os trabalhadores deram um 
grande exemplo de unidade e resistên-
cia. Em nossa base, os atrasos avançaram 
em até quatro horas na RPBC e no Termi-
nal Alemoa. E ao contrário do que dizem 
os entreguistas, parceiros da empresa no 
rebaixamento dos nossos salários,  os tra-
balhadores das bases da FNP não pegam 
carona nos movimentos indicados pela 
outra federação. 

O Litoral Paulista tem história. Não foi 
por acaso que começamos o movimento 
por uma PLR Máxima e Igual para Todos, 
com atrasos de 1h, ainda no dia 19 de ju-
nho. Não foi à toa que fizemos uma greve 
de 23 dias, mesmo com dirigentes do Sindi-
petro-NF torcendo contra e sem qualquer 
apoio da fup. Se unidade é fazer o jogo da 
empresa, sim, somos divisionistas. Porque 
a nossa unidade é com a categoria.

Ademir Gomes Parrela
Coordenador Geral 

É possível avançar na proposta e conquistar uma PLR mais justa
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Petrolino mete bronca
RPBC
 
Tem supervisor lacaio bancando o esperto
Mesmo sabendo que tá errado, tem supervisor 
lacaio colocando no ponto da turma da opera-
ção o código de falta não justificada (1041) pro 
pessoal que participou dos atrasos de PLR. O 
certo é o código de greve parcial c/ desconto 
(1042)! E esses lacaios sabem muito bem disso. 
Tão é de sacanagem...

Tá cheio de astro na RPBC
Tem eventual que pensa que é Herculano Ven-
tania, o pelegão da nova novela global. Pensa 
que não fazendo greve e puxando o saco vai 
ser promovido. Vai sonhando.

Muita calma nessa hora
Tem petroleiro tenso por causa da PLR. Até 
assembleia às pressas quer fazer pra receber 
o dinheiro o quanto antes. Gente, sem grana e 
com dívida no banco eu também tô, oras. Mas 
dá pra melhorar e avançar nessa proposta ri-
dícula. Ou vai querer deixar uma bela gordura 
pra eles dividirem mais R$ 90 milhões?

Cadê o relatório pra CIPA?
Por causa da enrolação da empresa, a CIPA tá 
tendo uma dificuldade danada de receber os 
relatórios com as ocorrências de acidentes 
com benzeno. Só nó último mês, tivemos três.

Tem que amputar pra afastar?
Na refinaria, do jeito que a coisa anda, tem que 
amputar uma perna ou um braço pra poder se 
afastar do serviço quando o peão sofre aciden-
te. A empresa sempre vem com aquela malan-
dragem de “atendimento ambulatorial”, mas 
essa eu não engulo!

PILÕES
Não vi melhoria ainda
Não é de hoje que falo da insegurança naquele 
terminal. Ali, tem que ter de tudo. Cadê as câ-
meras de segurança que eu pedi?

ALEMOA
Os abusos da Vise
Por falar em terceirizada, a Vise tá abusando 
do pessoal da segurança patrimonial. Já vi-
rou rotina atrasar o salário do pessoal, o FGTS 
e dar problema no plano de saúde. PLR nem 
se fala. Uma miséria, menos do que um salário 
mínimo. E  em vez de aumentar o número de 

empregados pra acabar com a exploração da 
rapaziada, a empresa chama até empregado 
com atestado médico pra trabalhar. E aí, Trans-
petro, vai fingir que está tudo bem ou vai aper-
tar essa gata? Tô de olho!

Vai rasgar a PLR também?
Com o conhecimento e aval do coordenador 
de manutenção da Alemoa, tem um supervi-
sor se achando o dono do pedaço no terminal. 
Cheio de ironia, o cara vem tirando a rapaziada 
do sério, cometendo assédio moral e bancan-
do o bipolar. Num minuto é todo educado e 
depois quer ferrar o trabalhador. Se não quiser 
piorar ainda mais a ambiência no setor, que 
já tá péssima, não tem outra saída seu geren-
te geral: tira esse cara de lá antes que alguém 
chegue às vias de fato com ele. E o pior que 
não é só isso: no dia em que o Sindicato foi en-
tregar jornal no terminal, teve a cara de pau de 
rasgá-lo na frente do diretor. Ora, ficou bravi-
nho porque eu andei te cutucando? Por acaso 
você vai rasgar a 2ª proposta de PLR pra aceitar 
a primeira? Do jeito que tá, não duvido nada 
que faça isso.

Vazamento
A quantidade de besteira que esse supervisor 
faz daria um livro. Aconteceu um vazamento 
no terminal por culpa desse senhor aí, que 
anda rasgando patrimônio da categoria. Se 
achando o senhor da razão, mesmo com o 
SMS orientando a não executar o serviço, man-
dou colocar uma braçadeira só onde deveriam 
ser duas. O resultado foi um vazamento lasca-
do, com  80 tambores de terra contaminados. 
Se não fosse esse iluminado, isso poderia ser 
evitado.

De olho na convocação
Tá pra rolar na Transpetro uma promoção de 
futuros gerentes, coordenadores e superviso-
res. Espero que a empresa tenha o bom senso 
de escolher pessoas com compromisso com 
a empresa, mas principalmente com a rapa-
ziada. Porque o que não falta é chefe que só 
estraga a ambiência.

TEBAR
Ainda tá ruim
Tudo bem que já começaram a trocar as tubu-
lações, mas pelo o que sei continua chegando 
água insalubre no terminal. Se a qualidade ain-

da tá baixa, tem que ver isso o quanto antes. 
Tô esperto com isso e na reunião da CIPA vou 
cantar essa bola.

UO-BS - Plataformas
Sindicato nas plataformas
O Sindicato apertou a UO-BS em negociação, 
porque até agora só vem enrolando sobre a 
liberação de dois diretores pra embarcar nas 
plataformas. Tem que acabar com essa histó-
ria de diretor do Sindicato embarcar só pra 
reunião de CIPA e, pior, sozinho. Pra piorar, o 
GEPLAT fica colado no diretor, achando que 
é fiscal. O Sindicato cobrou da empresa que, 
pelo menos a cada 15 dias, dois diretores visi-
tem a plataforma pra poder conversar com a 
rapaziada fora das datas de reunião de CIPA. 
Porque até agora o que a gente tá vendo é 
pura enrolação.

Cancelar CIPA, não!
Depois daquela baita mancada de cancelar a 
12ª reunião da CIPA de Mexilhão por falta de 
quórum, a UO-BS garantiu com a “boca cheia” 
que isso não irá se repetir, não acontecerá no-
vamente. Quero só ver.

Outro principio de incêndio
No dia 06 de julho teve outro principio de 
incêndio em Merluza. Dessa vez, numa linha 
de drenagem do Skid que vai para o Sump de 
água e óleo. A rapaziada da contratada que 
fazia o serviço deu o 1º combate e a brigada 
chegou com uma 2ª linha pra acabar com o 
foco. O Sindicato vai cobrar uma investigação 
certinha disso aí pra que não vire rotina.
 
Brigada de Incêndio
No dia 2 de julho se comemorou o dia do 
bombeiro, mas pro pessoal embarcado não 
teve festa, não. A UO-BS se contentou em re-
passar uma mensagem eletrônica. Lembrar 
que existe Brigada somente para apagar in-
cêndio é sacanagem.

Aposentadoria especial
Desde que a UO-BS admitiu que tem Benzeno 
nas plataformas e na UTGCA, uma pendência 
até agora não foi resolvida: a verificação cor-
reta do GFIP, o que muda o PPP e o direito à 
aposentadoria especial. A empresa disse que 
já tá vendo isso daí e que “demora um pou-
quinho” porque “requer contratação de em-
presa especializada”. Tratando-se de UO-BS, 
eu vou mais é ficar ligeiro nesse “demora um 
pouquinho”.

Desconto dos dias parados
A empresa, depois de muita insistência e limi-
nar na Justiça, pagou os dias descontados da 
rapaziada que fez greve (plataformas e UTG-
CA). Mas quem faz hora extra tá se dando mal 
e recebendo menos do que tem por direito, 
porque o stiff continua negativo. Segundo a 
UO-BS, isso será resolvido no final de agosto.

UO-BS - Edisas
Bola fora em tudo que é lugar
Eu bem que desconfiava que a tal de Seebla 
não era flor que se cheire. Começou errado por 
aqui e parece que é assim também em outras 
unidades. O Sindicato cobrou da UO-BS que 
não libere nenhum pagamento se tiver coisa 
errada.

UTGCA
Livre acesso
O Sindicato deixou claro e a UO-BS vai ter que 
entender o recado. No movimento de PLR, os 
diretores foram bater um papo com o pessoal 
e a empresa inventou de “verificar se estava 
autorizada a entrada”. Como o Sindicato não 
aceitou esse absurdo, até cadeado e corrente 
colocaram no 2º portão pra impedir a passa-
gem. Não tentem engessar o sindicato e nem 
deixar ‘gerentinho’ acompanhando nossa en-
trada, como se fosse visita monitorada. O Sin-
dipetro-LP tem história pra atuar sem as garras 
da empresa.

Pelego guerrilheiro?
Tem pau mandado, que furou greve, se achan-
do o guerrileiro de internet. Com uma lingua-
gem bem parecida com aquela usada pelos 
chefes, ele vem chorando pelos cantos porque 
eu resolvi abrir pra galera o jeitinho de ser dele: 
dizer amém pra tudo que a em-
presa manda. Fazer movimento 
(com os dedos no teclado do PC 
pra defender a empresa) é com 
ele mesmo!

Experiência pra quê?
Pra UO-BS, é super normal 
colocar jogador da categoria 
de base de capitão no time pro-
fissional. Afinal, promoveram 
cinco operadores para o cargo 
de supervisor, sendo que 4 ain-
da são “Júnior”. Isso é jogar a 
segurança pelo ralo!
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FNP realiza Congresso Estadual em Santos

Congresso Estadual

Federação Nacional dos Petroleiros

Santos, 23 de julho de 2011

Acontece no dia 23 de julho, sá-
bado, com inscrições a partir 
das 7h30, o Congresso Estadu-
al da Federação Nacional dos 

Petroleiros (FNP) que envolverá os tra-
balhadores das bases do Sindipetro-LP, 
Sindipetro-SJC e oposição do Sindipetro 
Unificado-SP.  

O evento será realizado na sede do 
Sindipetro-LP, em Santos, e servirá de 
preparação para o V Congresso Nacional 
da FNP, que acontecerá no Sindipetro-
SJC, entre os dias 19 e 21 de agosto.

No Congresso Estadual dos petro-
leiros do Litoral Paulista e São José dos 
Campos, serão debatidas - ainda na par-
te da manhã - a situação econômica do 
País e as campanhas salariais; a situação 
dos recursos energéticos e o atual mar-
co regulatório, além da conjuntura do 
movimento sindical petroleiro, que vive 
hoje um amplo processo de reorganiza-
ção por meio do fortalecimento da FNP.

Na parte da tarde, serão formados 
grupos de discussão para construir a 

pauta de reivindicações para o ACT deste 
ano. Em pauta, campanha salarial; van-
tagens e benefícios econômicos; Petros 
e Previdência; AMS; Regime de Trabalho 
e Condições de Trabalho e Segurança.

Para confirmar presença com an-
tecedência basta enviar um email 
para secretaria@sindipetrosantos.
com.br informando nome com-
pleto. Faça parte desta luta 
enviando – via e-mail 
ou por meio dos dire-
tores – suas propostas 
para o ACT. Neste ano, iremos negociar 
cláusulas econômicas e sociais, por isso 
é importante que a categoria esteja na 
linha de frente deste processo. Ajude a 
construir nossa pauta reivindicatória, 
participe ativa-
mente dos nos-
sos congressos!

ACOMPANHE O SINDIPETRO-LP NO TWITTER
Fique por dentro das notícias da categoria. Anote o endereço e siga!

twitter.com/#!/sindipetro_lp

 - Exames médico dos empregados embarca-
dos em Mexilhão e Merluza durante a jornada 
de trabalho

-  Criação de um aditivo p/as funções de com-
pradores e fiscais de contratos (hoje exercida 
por diversos cargos técnicos e superiores)

- Auxílio transferência para os admitidos no 
concurso 01/2009, que prestaram concurso 
para a região de Santos e foram lotados dire-
tamente na UTGCA 

- Criação de cargo/carreira de Fiscal, extensivo 
a todo petroleiro que o exerça independente 
da profissão

-  Ampliação da AMS aos pais dos petroleiros, 
para os novos empregados

- Incorporação da RMNR ao salário base;

- Aumento real  de 15% nos salários;

- Que o padrão de ASO, digo exames médicos, 
a exemplo da RECAP, sejam realizados para to-
dos os petroleiros

- PAE
a) AMS solicita vários documentos para con-
ceder orteses, o que nem sempre os bene-
ficiários conseguem, então a AMS deverá 
realizar convênios com empresas de ortese 
qualificados.

b) Os beneficiários do PAE estão envelhecen-
do e os critérios do PAD são para recuperações 
e não manutenção terapêutica, desta forma 
criar uma modalidade diferenciada para o PAE 
– atendimento domiciliar contínuo das tera-
pias.

c) Criar hot site do PAE para beneficiários do 
Brasil terem formas de se comunicar, verificar 
recursos no Brasil, experiências terapêuticas.

 - Auxílio Funeral

a) Os empregados não possuem auxílio fune-
ral, o que a Petros oferece é um adiantamento 
funeral, ou seja, empréstimo. O custo de um 
seguro funeral é baixo e o benefício grande.

- APH
a) Atendimento pré hospitalar para todos, não 
apenas na Bahia.
- •Criação de  adicional relativo à supervisão 
para fiscais de contrato. (em auditorias nós fis-
cais é que respondemos por grandes deman-
das de responsabilidades e valores)

- Colaboradores mais novos deveriam ter pla-
no de saúde extensivo aos pais. (pois os an-
tigos possuem e os benefícios deveriam ser 
iguais à todos)
- O benefício educacional de ensino superior 
deveria ser estendido aos colaboradores. (mais 
conhecimento traria benefícios para o colabo-
rador e companhia)

- Regras para transferências (maior flexibilida-
de)

- Retirar o parágrafo 4 da cláusula referente à 
RMNR. 

- Eleição dentro dos setores para as chefias se-
toriais.

- Fim do prazo de quinze dias para quem é 
aposentado e continua trabalhando.

- Manutenção de anuênios em caso de mudan-
ça de empresa dentro do Sistema Petrobras. 
OBS: Essa cláusula deve valer, no mínimo, para 
quem trocou de empresa no ano de 2011.

Justificativa: os empregados que já trabalha-
ram no sistema adquiriram experiência sufi-
ciente para serem tratados como um novato. 
Eu fui empregado da Transpetro por quase 9 
anos e agora voltei a ser considerado um ini-
ciante. A diferença é que eu domino o SAP, 
tenho experiência em auditorias, SGI, contra-
tações, fiscalização de contratos, sou briga-
dista, participei de diversos treinamentos e 
considero injusto perder meu tempo de servi-
ço conquistado com muito trabalho. Por mais 
que altere a razão social, a Transpetro é 100% 
Petrobrás. Não tem justificativa para essa dife-
renciação.

- No capítulo VI - Das condições de trabalho ou 
outro capítulo algo do gênero:

“Ao funcionário em regime de turno que por 
motivo de hora extra ou dobra de turno quan-
do ocorrência do horário de saída somado à 
interjornada ultrapasse o horário de entrada 
para o turno da noite (23h), a companhia ga-
rante que o mesmo não retornará à empresa 
no turno da noite, por motivos de segurança, 
caracterizando a ocorrência como interjorna-
da.”

Obs.: Incluir na interjornada um tempo extra 
médio para deslocamento, pois se temos direi-
to à 11h de descanso, deve-se considerar uma 
média de tempo de deslocamento (ida da 
empresa à residência e retorno da residência 
à empresa). O que acontece atualmente é con-
tabilizar o tempo entre marcações de ponto.

- Fim das tabelas diferenciadas entre os cargos 
de nível superior. Tabela única para todos os 
cargos

- Abono para atestado de acompanhante. A 
empresa não aceita atestado de acompanhan-
te, sendo o empregado obrigado a procurar 
um médico para fornecer um atestado para 
apresentar na empresa, sendo que poderiam 
aceita o atestado de acompanhante.
 
- Abono para atestado odontologico. A empre-
sa muitas vezes, não aceita atestado odonto-
lógico, com a justificativa de que dentista não 
é médico.

23 DE JULHO, SÁBADO!

Veja algumas das propostas enviadas pela categoria para o ACT deste ano. Envie a sua!

TODAS AS PROPOSTAS, NA ÍNTEGRA , SERÃO ENTREGUES DURANTE O CONGRESSO ESTADUAL E PODEM SER ACESSADAS NO SITE DO SINDIPETRO-LP
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EDITORIAL

INSEGURAÇA

Acidentes com petroleiros e terceirizados expõem
manobras do setor médico da RPBC para fraudar CAT’s

Um acidente recente envolvendo 
uma trabalhadora terceirizada 
da RPBC trouxe à tona,  mais uma 

vez, uma antiga e recorrente estratégia 
do setor médico da RPBC para manter a 
imagem da refinaria como uma unidade 
segura, sem problemas: fraudar CAT’s.

Empregada da empresa Prudente, 
responsável pela refeição da refinaria, 
a trabalhadora sofreu um entorce no 
tornozelo ao cair da escada do res-
taurante. Atendida pelo SMS-SO, foi 
encaminhada ao Hospital de Cubatão, 
onde o médico responsável pelo aten-
dimento emitiu um atestado de cinco 
dias, tendo como base a radiografia 
feita durante o atendimento. 

No dia seguinte, conforme padrão 
da empresa, a funcionária voltou à refi-
naria para ser avaliada pelo médico do 
trabalho. Em vez da consulta ser realiza-
da por um médico da empresa pela qual 
trabalha, a acidentada foi atendida por 
um médico da Petrobrás - uma interfe-
rência premeditada da Petrobrás. Sob 
o pretexto de que a empresa Prudente 
não possui departamento médico, outro 
erro grave, o médico da RPBC atuou no 
caso, afirmando que não havia necessi-
dade de afastamento. Na sua avaliação, 
ela poderia voltar ao trabalho com uma 
“redução de atividade”.

Com isso, mesmo sentindo dores e 
dificuldade para se locomover, a fun-
cionária retornou ao trabalho, dessa 
vez com uma nova função: ficaria sen-
tada no Ceden, em virtude das limita-
ções fisícas impostas pelo acidente.

NOVO EXAME MUDA TUDO
Sindicato e CIPA orientaram a tra-

balhadora a realizar um novo exame, 
com um médico que não fosse da re-
finaria. O novo exame foi feito em um 
hospital independente e, novavemen-
te, foi constatada a lesão e emitido um 

novo atestado. Pressionada, a empresa 
resolveu fazer uma ressonância mag-
nética, que diagnosticou uma fissura 
no tornozelo. Nas palavras do Gerente 
Geral, “uma fissurinha”.

“Fissurinha” responsável por mu-
dar tudo. De CAT sem afastamento, 
a empresa foi obrigada a atualizá-la 
para CAT com afastamento. Ou seja, 
a empresa literalmente havia frauda-
do a CAT anterior, uma vez que não 
correspondia à realidade. Um tiro no 
pé do setor médico da empresa, que 
não hesita em prejudicar a saúde do 
trabalhador para preservar a imagem 
da refinaria.

OUTROS CASOS
As manobras do setor médico da 

refinaria atingem todos: petroleiros e 
terceirizados. Outro caso, ocorrido há 
pouco tempo no laboratório, serve para 
comprovar que já existe uma espécie de 
procedimento padrão, cujo fim é ameni-
zar a gravidade dos acidentes para en-
quadrá-los em CAT’s sem afastamento. 

Uma petroleira, técnica de instru-
mentação, sofreu uma queda no setor, 
batendo o rosto no chão. A consequên-
cia foram escoriações, três pontos no 
rosto e dores em uma das mãos. Mes-
mo assim, a empresa resolveu emitir 
CAT sem afastamento e somente alguns 
dias depois, pressionada, decidiu recuar 
e afastá-la, atualizando a CAT para com 
afastamento. Em outro caso recente um 
técnico de operação caiu de uma esca-
da de marinheiro numa altura de apro-
ximadamente dois metros e, em vez de 
ser liberado, foi transferido para o setor 
administrativo, praticamente colado da 
gerente, para executar tarefas com re-
dução de atividade.

DISCURSO X REALIDADE
Em completa contradição aos casos 

Para manter a imagem de uma refinaria segura, sem problemas, SMS-SO da unidade passa por cima das normas do INSS e define como 
atendimento ambulatorial casos em que o empregado deveria ser afastado, ignorando inclusive a opinião do Sindicato e da CIPA

FUTEBOL SOCIETY

Com previsão para começar 
no início de agosto, o Campeona-
to Futebol Society 2011 irá colo-
car em disputa 12 equipes. Neste 
ano, uma das principais novida-
des é que a bola também irá ro-
lar às terças-feiras, às 18h30. Aos 
sábados, as partidas serão às 9h. 
Durante a primeira fase, os joga-
dores ainda poderão ser inscritos. 
Como foram pré-inscritos jogado-
res menores de idade, para que 
possam participar é necessário 
que os pais ou responsáveis assi-
nem um termo de compromisso 

na finalização da inscrição.
Lembrando que as partidas 

acontecerão em novo endereço: 
na quadra (coberta) do Clube Atlé-
tico Santista (Avenida Washington 
Luis, 105, Boqueirão), onde desde 
março estão sendo realizados, to-
dos os sábados, das 9h às 11h, os 
tradicionais rachões da categoria.  
As 12 equipes inscritas são: Grupo 
1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 5, Ale-
moa, CEPE- SP, Edisa, Funcionários 
Sindipetro-LP,Instrumentação, Pla-
taforma de Merluza, Plataforma de 
Mexilhão e Vale da Vida.

citados, longe de serem isolados, a em-
presa recentemente elogiou - por meio 
de boletim eletrônico - a parada de ma-
nutenção por não ter tido um único aci-
dente com afastamento.

O que a empresa não diz é que 
ela conquista esses resultados positi-
vos  contrariando a própria definição 
do INSS para acidente de trabalho e 
a opinião do Sindicato e da CIPA. Ca-
sos em que claramente o empregado 
deveria ser afastado, a refinaria define 
como atendimento ambulatorial. A 
impressão é de que apenas em casos 
de fraturas ou lesões visivelmente gra-
ves, a empresa se sente constrangida a 
emitir CAT com afastamento. 

No entanto, o conceito do INSS 
é claro: ”Acidente do trabalho é o que 
ocorre pelo exercício do trabalho a ser-
viço da empresa, com o segurado em-

pregado, trabalhador avulso, médico 
residente, bem como com o segurado 
especial, no exercício de suas atividades, 
provocando lesão corporal ou perturba-
ção funcional que cause a morte, a per-
da ou redução, temporária ou perma-
nente, da capacidade para o trabalho.” 
Essa prática mostra que a empresa 
segue na contramão daquilo que en-
tendemos como preservar a saúde e a 
segurança dos trabalhadores. 

Pedimos aos trabalhadores que in-
formem ao Sindicato e à CIPA qualquer 
acidente que tenham sofrido. Respei-
tando a autonomia dos cipistas, o Sin-
dicato sempre estará alerta e disposto 
a intervir em qualquer medida da em-
presa que coloque em risco a saúde dos 
trabalhadores.

Mais uma vez, gráficos mostram-se 
mais importantes que vidas.

NOTÍCIAS DO JURÍDICO
O Sindipetro-LP está preparando 

uma ação contra o aumento do fundo 
de pensão Petros, que foi de 11% para 
14,9% desde 1991, sem qualquer justi-
ficativa válida. Esse aumento foi mais 
um mecanismo usado pela companhia 
para aumentar seu patrimônio por 
meio da precarização dos aposentados 
e pensionistas.

Até 1991, o desconto era de 11%. 
Mas, a partir dessa data, a Petros enviou 
um documento à categoria dizendo 
que teria a necessidade de aumentar o 
fundo de pensão para 14,9%. A Petros 
disse que a mudança do reajuste de 
maio para 1º de setembro, junto com 
a data base dos trabalhadores da ativa, 
mais a alta da inflação, gerou um custo 
financeiro. Com isso, tentava justificar 
esse abusivo aumento. 

A Petros enviou um documento 

pedindo que os trabalhadores respon-
dessem se aceitariam ou não o aumen-
to. Quem respondeu que não aceitava, 
manteve o fundo de pensão em 11%, 
mas aqueles que não responderam re-
ceberam o aumento de 14,9%. Segun-
do a Petros, quem ficou calado, quer 
dizer que aceitou. Uma justificativa 
sem fundamento, pois, para ocorrer o 
aumento, o trabalhador teria que assi-
nar o documento. O trabalhador foi en-
ganado. Não existe documento algum 
assinado pelos trabalhadores, portan-
to a Petros não pode provar isso juri-
dicamente. O sindicato está movendo 
uma ação contra a Petros para que os 
trabalhadores voltem a pagar apenas 
os 11%. 

Para entrar com a ação são exigidos 
os seguintes documentos: RG, CPF e 
contracherques dos últimos 5 anos.


