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PETR LE  O
O
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Ficou para o 2º turno a definição de qual chapa será eleita para a 
gestão 2012/2015 do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulis-
ta. O novo pleito, iniciado no dia 7 de abril com votação apenas 

no Aeroporto de Itanhaém, acontecerá até o dia 25 de maio, totalizan-
do 19 dias de votação. 

Após uma semana de votação apenas no Aeroporto, local de votação 
dos petroleiros embarcados nas plataformas de Mexilhão e Merluza, a 
eleição se estenderá no dia 14 à UTGCA, em Caraguatatuba. A partir do 
dia 21 será a vez dos petroleiros que votam nas demais unidades deposi-
tarem o seu voto. O edital de convocação foi publicado no último dia 30 
de abril, no Jornal A Tribuna.

No total, 12 urnas estarão espalhadas pela região nos seguintes locais: 
sede, em Santos, e sub-sede, em São Sebastião, RPBC, Alemoa, Pilões, Te-

bar, prédios administrativos da UO-BS e Serviços Compartilhados, Clube 
2004, UTGCA e Aeroporto de Itanhaém. Os locais e horários de votação 
para o 2º são os mesmos do 1º turno (confira abaixo).

RESULTADO DO 1º TURNO
Os números finais do 1º turno foram divulgados na madrugada do últi-

mo sábado (28/04). De um total de 2.031 votos, 1.990 foram computados 
como válidos. A CHAPA 1 conquistou 989 votos (49,70%), sendo seguida 
pela CHAPA 2 com 621 votos (31,21%) e CHAPA 3, que obteve 380 vo-
tos (19,10%). Foram ainda registrados 11 votos em branco, 30 nulos e 26 
inválidos. Para que não houvesse 2º turno, a chapa mais votada deveria 
conquistar 50% + 1 dos votos válidos, o que significa que a CHAPA 1 pre-
cisaria de mais sete votos para decidir a eleição ainda no 1º turno.

ELEIÇÃO NO SINDIPETRO-LP 
   s e r á  d e f i n i d a  n o  s e g u n d o  t u r n o
VOTAÇ ÃO COMEÇOU NO DIA 07 E SEGUE ATÉ 25 DE MAIO
PLATAFORMAS: DESDE O  DIA 07/05    UTGCA:  A PARTIR DO DIA 14     DEMAIS LOCAIS: A PARTIR DO DIA 21
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RPBC
O CAFÉ SUMIU E A SOLUÇÃO TAMBÉM
O pessoal do ADM tá há mais de dez dias sem café. Eu sei que a suspensão foi por uma 
questão de segurança, mas já passou da hora de resolver essa pendenga. Como o gás 
ficava embaixo de um quadro de energia do restaurante, tiraram dali e já tinham feito 
até uma casinha para o gás lá fora. Mas nada mais foi feito. E não foi só o café que corta-
ram, não. Também foi o chá-mate gelado tanto para a manutenção como para as CCL’S 
da Operação. Isso porque o chá é usado como isotônico. Nessa, sobrou também pros 
petroleiros terceirizados, porque os caldereiros e soldadores também bebiam o chá. 
O CEAD nem bem foi inaugurado e já apresenta falha no projeto. Do jeito que tava, o 
risco de acidente em caso de vazamento era grande.

ÓCIO (NADA) CRIATIVO
O quadro mínimo da refinaria tá mais do que reduzido, mas a gerentada se faz de desen-
tentida. Agora, pra agravar ainda mais a situação, quando ele tá acima daquilo que os 
chefes consideram como “comum” ou “normal”, o que não falta são “ideias” pra aproveitar 
o “excesso”, sendo que não sobra nada. Pelo contrário, falta efetivo. E foi numa dessas que 
um Cotur, com a relevante ajuda do Capa de Filé, resolveu o seguinte: sempre que o qua-
dro mínimo estiver superior ao “comum”, o operador pleno do grupo será transferido pra 
CCI e ocupará o lugar do operador sênior que, por sua vez, ficará no lugar do supervisor. 
Aí, você me pergunta: o supervisor ficará no lugar de quem? De ninguém. Acho que que-
rem incentivar o ócio (nada) criativo. Ah, pra depois não falar que não avisei: distraídos, 
não aceitem isso daí. Depois não adianta reclamar de quadro mínimo reduzido.

TERMINAIS TRANSPETRO (PILÕES E ALEMOA)
‘OPERAÇÃO EMBELEZE’
Bastou a empresa anunciar que gerentes do Corporativo viriam visitar Pilões e Alemoa 
pra uma auditoria interna pra gerentada local botar a peãozada pra trabalhar. É a “Ope-
ração Embeleze”. O objetivo é fazer aquela velha faxina que de faxina não tem nada: os 
gerentes daqui jogam pra debaixo do tapete toda a sujeira pro ilustre convidado sair 
satisfeito, elogiando a estrutura da unidade. Pra deixar tudo “nos conformes”, a rapazia-
da tá tendo que lavar veículo, fazer pintura e, olha só, até lavar por fora as tubulações 
espalhadas pela unidade. O quadro praticamente inteiro da manutenção passou o últi-
mo fim de semana preparando tudo pra ilustre visita. 

ENQUANTO ISSO I
Pena que esse esforço não é usado pra melhorar as condições de trabalho da peãoza-
da. A hipocrisia é tão grande que os mesmos gerentes que tentam maquiar a unidade 
botando peão pra trabalhar no fim de semana são aqueles que dizem que curso pra 
trabalhador só se for obrigatório, porque o terminal não tem dinheiro e precisa conter 
despesas. O mesmo peão que pouco tempo atrás precisava de elaboração de notes 
pra justificar hora extra pra executar corretiva em equipamentos, não precisou de nada 
disso pra participar da operação Embeleze. Por que será? 

ENQUANTO ISSO II
Isso sem falar que até papel higiênico falta em Pilões. Em mais uma falha contratual da em-
presa, o serviço de limpeza predial foi prejudicado e desde então está um “Deus nos acuda” 
quando o assunto é a manutenção dos banheiros e vestiários. Fica um aviso pra Transpetro: 
vamô parar de gastar energia maquiando o terminal e resolver de verdade os problemas da 
unidade. É melhor a empresa tomar uma providência logo, porque a indignação é geral.  

TÔ DE OLHO NESSE PREPOSTO
Mal chegou e já tá querendo botar o terror. Esse é o jeitão de um novo preposto da 
Easycar no terminal de Alemoa. O cara, em vez de cuidar do seu serviço, que seria ge-
renciar a empresa contratada para transporte de pessoal (Alemoa/Pilões), parece que 
prefere botar o terror, alterando a rotina de trabalho dos empregados, mandando mo-
torista do turno pro adm, motorista de viagem pro turno, mudança de salário e assim 
por diante. Até demissão nas costas desse cara já tem. Desses aí já vi muitos. E sei bem 
como resolver essa pendenga... 

OPERAÇÃO PERIGOSA NA ALEMOA
As condições de trabalho no terminal Alemoa já não estão lá essas coisas. E ainda tem super-
visor que, pelo jeito, quer resolver tudo sozinho. Tudo isso pra agradar chefe dizendo que 
toca a unidade do jeito que tá. O cara tá deixando os operadores trabalharem com quadro 
mínimo reduzido. O cara bota a turma pra trabalhar sem o número ideal de operadores e 
nada faz pra reverter isso. Nem mesmo a famosa dobra, que seria apenas um paliativo, o 
cara tá realizando. Negar dobra e não fazer nada em contrapartida pra melhorar a situação 
não resolve o problema. Tem que aumentar o quadro mínimo! É questão de segurança!

TEBAR
NADA DE RESOLVER O QUE JÁ COMEÇOU ERRADO 
A  Nova ETE tá operando, mas ter segurança e organização que é bom, nada. Ouvi 
dizer que o quadro de operadores tá reduzido, que terceirizados estão operando sem 
nenhum conhecimento e que há até desvio de funções. Já até fizeram denúncia no 
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Petrolino mete bronca MP sobre isso e nada foi resolvido. Tá faltando medidores de H2S também... eles tão 
achando que isso é brincadeira? Com aval do CENPES, parece que a companhia prega 
uma coisa e trata outra, quando de critérios de SMES. Quando o Sindicato cobra a 
empresa, ela responde: “mas nós não estamos sabendo disso, fulano, anota aí e co-
munique ao setor responsável”. O problema da ETE é gravíssimo e o TEBAR pouca 
informação fornece. Senhor Gerente de Operações, como é que ficará este caso? 

UO-BS - PLATAFORMAS
CONCENTRAÇÃO
Depois de muita luta, a companheirada de Mexilhão e Merluza arrancaram da empre-
sa o direito ao Dia do Embarque e Dia do Desembarque. Os dias parados, também. 
Nem pra um, nem pra outro, a empresa fez alarde. Pelo contrário, faz o pagamento e 
nem diz o que é. Mas agora temos um novo problema. Quando o voo é suspendido 
pela empresa, todo mundo - até mesmo quem mora na região ou em Itanhaém, onde 
fica o aeroporto - é obrigado a ir pro hotel. Tá errado, meu amigo! Que que é isso? 
Concentração pra partida de futebol? A empresa tem que bancar o transporte da-
queles que moram na região e não querem ir pro hotel. É o mínimo. Ora, sai até mais 
barato pra empresa gastar dinheiro com transporte do que colocar o cara de castigo 
em hotel, tendo que pagar hospedagem, almoço e jantar. Pior: todos os chefes dizem 
que tem que se hospedar, que é obrigatório, mas não falam de quem vem a ordem. 
Ninguém sabe, ninguém viu.

E A LUTA POR ISONOMIA CONTINUA
A Greve dos 23 dias passou, mas a luta por isonomia continua. A galera embarca-
da não esqueceu de outros direitos que continuam sendo negados aqui e que são 
aplicados na Bacia de Campos. Não adianta, Petrobrás. Também queremos auxílio-
deslocamento e hora extra a 150%. É nosso direito!

UO-BS PRÉDIOS
NA DIREÇÃO ERRADA
A Transpiratininga, empresa que faz o transporte dos petroleiros dos Edisas, passou 
dos limites. Primeiro, começou nas substituições da frota, que vem piorando a cada 
troca de veículos. Depois, pra reduzir ainda mais custos, dessa vez à custa do trabalha-
dor, demitiu motoristas já experientes e com carteira D por motoristas com carteira 
comum, que estão recebendo salários inferiores aos dos motoristas dispensados. Es-
ses motoristas novos, que não têm culpa nenhuma de entrarem nessa gelada, sequer 
receberam treinamento ou orientação da empresa. Foram jogados na nova função, 
tendo que aprender tudo sozinho. O resultado? A empresa tá oferecendo um serviço 
porco, porque não quer botar a mão no bolso investindo na formação da rapaziada. 
Com isso, não cumpre nem mesmo uma de suas funções básicas: garantir a seguran-
ça dos usuários e dos próprios motoristas.  Tá osso, viu.

UTGCA
NÃO DIGAM QUE NÃO AVISEI
O PIG é um instrumento que faz a limpeza interna de tubulações. Fiquei sabendo que 
a vávula XV tá com vazamento e nada de mandarem consertar. Além de oferecer pe-
rigo ao trabalhador, ainda prejudica o meio ambiente. E aí, seu gerente?

VAZAMENTO ZERO? SEI...
Quer dizer que as esferas tão com vazamento no topo e ninguém toma providência? 
E não dá nem pra dizer que não sabiam, porque o medidor de fuga de gás tá indican-
do que há vazamento sim. Muito consolador saber que a peãozada faz parte de um 
ambiente de trabalho tão seguro...

SÓ OS GERENTES NÃO ENXERGAM
A bomba de carregamento de c5+ tá vazando e nada de arrumarem. Parece que o 
que eu falo sobre o c5+ entra por um ouvido e sai por outro. É gasolina pura! A unida-
de tá perigosa e os gerentes nem aí...

A SEGURANÇA EM 2º LUGAR?
Ouvi dizer que tão cogitando mudar o lugar das barreiras de contenção só por causa 
de uns projetos nos pátios das esferas. As barreiras estão ali por um motivo: proteger 
o trabalhador. Agora se uma reforminha é mais importante que isso, há algo muito 
errado aí... vou ficar de olho! 

PRA FICAR ESPERTO
Tão dizendo que o consórcio virou a casa da mãe Joana. Ninguém sabe o que 
anda acontecendo por lá e muito menos o que 
estão fazendo – se é que estão fazendo algo. 

SE NÃO TEM PEÇAS
Um gerador de emergência da unidade apresentou 
problemas numa bateria e a solução foi.........retirar 
da Bomba de Emergência. Despe-se um santo para 
vestir outro. Segurança na unidade está precária e o 
cuidado, ó!
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DIA DO DESEMBARQUE E DIA DO EMBARQUE 
PASSAM A VALER NA BACIA DE SANTOS

Bem que a Petrobrás tentou rejeitar 
a aplicação do benefício, mas não teve 
jeito. Após inúmeras manobras jurídi-
cas, a empresa foi obrigada a conso-
lidar o Dia do Desembarque e o Dia 
do Embarque para os petroleiros que 
trabalham nas plataformas da Bacia 
de Santos. Os dois benefícios fizeram 
parte da lista de reivindicações da Gre-
ve dos 23 dias, encampada pelos pe-
troleiros da UTGCA e das plataformas 
de Merluza e 
Mexilhão.

Segundo 
o advogado 
do Sindipe-
tro, José Hen-
rique Coelho, 
no último 12 
de abril a companhia enviou à Justiça 
petição com os documentos necessá-
rios para comprovar que a liminar exi-
gindo a aplicação dos benefícios está 
sendo cumprida. “Depois de muita en-
rolação chegou o momento em que 
a empresa não teve mais para aonde 
correr. Hoje, podemos dizer com tran-
quilidade que o Sindipetro Litoral Pau-
lista é o único que nos últimos quinze 
anos entrou com um Dissídio Coletivo 
de Greve vitorioso contra a Petrobrás”.

Para o coordenador-geral do Sindi-
petro-LP, Ademir Gomes Parrela, a con-
solidação deste benefício representa 
uma conquista histórica. “Não é pouca 
coisa uma categoria cruzar os braços 
por quase um mês sem que haja de-
missões e, mais ainda, com a determi-
nação de que a empresa pague inte-
gralmente os dias parados e cumpra 
uma série de medidas. Com mais essa 
vitória, os petroleiros do Litoral Paulista 
calaram a boca daqueles que sempre 
jogaram contra, daqueles que sempre 
tentaram disseminar desanimo e des-
crédito. O dissídio só foi vitorioso por 
ser resultado de um intenso processo 
de mobilização e o mérito é desses bra-
vos companheiros que enfrentaram a 
truculência e o assédio dos gerentes”.

HISTÓRICO
Logo após a decisão vitoriosa da 

Justiça sobre a greve, a empresa se re-
cusou a cumprir a determinação judi-
cial. Diante disso, o Sindipetro-LP en-
trou com uma ação de cumprimento, 
em dezembro do ano passado, para 
que a companhia passasse a praticar 
os direitos reconhecidos pelo TRT. Mes-
mo assim, a empresa continuou se ne-
gando a cumprir a determinação, for-

çando o 
Sindicato 
a entrar 
com uma 
n o v a 
a ç ã o , 
dessa vez 
exigindo 

que a Justiça aumentasse o valor da 
multa e responsabilizasse por crime de 
desobediência os gestores da empre-
sa responsáveis por não cumprir a de-
cisão. Só então a empresa, após pedir 
prorrogação de prazo para regularizar 
a situação, informou à Justiça que está 
acolhendo a liminar que determinou a 
aplicação dos benefícios.

QUEM LUTA, CONQUISTA!
Foram 23 dias de muita luta, resis-

tência e um forte espírito de união. 
União que foi fundamental para su-
perar o terrorismo praticado pela em-
presa, que, durante todo o processo 
de mobilização, adotou uma postura 
truculenta. Não foram poucas as vezes 
que a companhia ameaçou os traba-
lhadores de demissão, provocando 
pânico em suas famílias. Também não 
foram poucas as ações ingressadas na 
Justiça para criminalizar a greve. E, por 
fim, também nem precisávamos re-
lembrar que sobraram notas mentiro-
sas enviadas à força de trabalho para 
desgastar o Sindicato junto à força 
de trabalho. Nada disso foi suficiente 
para destruir a mobilização. Parabéns 
a todos os companheiros que prota-
gonizaram esta batalha.

O Dia do Desembarque consiste em creditar “aos empregados engajados 
nas plataformas de Mexilhão e Merluza 0,5 (meio) dia de folga para cada dia 
de desembarque, limitado a 10 (dez) ocorrências de desembarque por ano 
e, ainda, considere de efetivo trabalho o dia em que o empregado com-
parecer ao embarque programado pela Companhia para as plataformas 
de Mexilhão e Merluza e não embarcar por motivo alheio à sua vontade, 
concedendo o respectivo dia e meio (1,5 dias) de folga, bem como trans-
porte, alimentação e hospedagem, aplicável somente aos empregados que 
atuem exclusivamente em regime especial de trabalho.

DIA DO DESEMBARQUE E DIA DO EMBARQUE

MAIS UMA VITÓRIA!

“O Sindipetro Litoral Paulista é o único 
que nos últimos quinze anos entrou 
com um Dissídio Coletivo de Greve 
vitorioso contra a Petrobrás”

O TST publicou na primeira quin-
zena de abril uma súmula que ser-
virá de referência para as próximas 
ações de equiparação salarial. Com 
base em ação ingressada pelo De-
partamento Jurídico do Sindipetro-
LP, o tribunal editou uma orientação 
jurisprudencial na qual afirma que a 
existência do PCAC não impede que 
o trabalhador tenha direito à equi-
paração.

A decisão, que servirá de refe-
rência para juízes de 1ª instância de 
todo o País, é muito importante ao 
contrariar o principal argumento de 
defesa da companhia, que até hoje 
vinha sustentando sua posição com 
base no 2º parágrafo do artigo 461 
da CLT. O trecho em questão afirma 
que o critério de “trabalho igual, sa-
lário igual” não deve ser aplicado 
apenas “quando o empregador tiver 
pessoal organizado em quadro de 
carreira, hipótese em que as promo-
ções deverão obedecer aos critérios 
de antiguidade e merecimento”.

Entretanto, como é de conheci-
mento geral da categoria, o plano 
de carreiras aplicado pela Petrobrás 

apresenta uma série de irregulari-
dades, sem contar o relevante fato 
de que o Litoral Paulista foi a única 
base que não assinou o PCAC, fonte 
de enorme insatisfação em toda a 
categoria.

Em sua decisão, o TST afirma que 
“não constitui óbice à equiparação 
salarial a existência de plano de car-
gos e salários que, referendado por 
norma coletiva, prevê critério de 
promoção apenas por merecimen-
to ou antiguidade, não atendendo, 
portanto, o requisito de alternância 
dos critérios, previsto no art. 461, § 
2º, da CLT”.

Segundo o advogado do Sindipe-
tro-LP, José Henrique Coelho, “agora, 
mais do que nunca, pode ser dito 
que a “bola da vez” no Sistema Petro-
brás serão os processos de equipara-
ção salarial, pois definida a questão 
pelo TST, caberá ao trabalhador ape-
nas comprovar que exerce as mes-
mas atribuições do paradigma que 
pretende ver seu salário equiparado, 
pois o “quadro de carreira” não será 
mais usado como empecilho pela 
Justiça”.

Com base em ação do Sindipetro, 
TST divulga súmula favorável

equiparação salarial

TRIBUNAL EDITOU ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL AFIRMANDO QUE A 
EXISTÊNCIA DO PCAC NÃO IMPEDE O DIREITO À EQUIPARAÇÃO SALARIAL
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Avanços e limitações da nacionalização da YPF

No dia 16 de abril, a presi-
dente da Argentina, Cris-
tina Kirchner, supreen-
deu a Espanha e a União 
Europeia ao enviar para 

o Congresso um projeto de lei que ex-
propria 51% da petroleira YPF, antiga 
estatal de energia que foi privatizada 
em 1999 e agora pertence ao grupo 
espanhol Repsol. Kirchner evocou a 
soberania nacional para fundamentar 
a decisão, acusando a Repsol de não 
investir na produção de petróleo e 
gás, o que obrigou a Argentina a au-
mentar a importação de combustível.

Com a mudança, 51% da YPF será 
de utilidade pública enquanto 49% se 
tornará responsabilidade das provín-
cias (Estados) onde a empresa atua. 
O governo federal ficará com 26,06% 
e as regiões produtoras, com 24,99%. 
A YPF, a partir de agora, será admi-
nistrada por autoridades locais antes 
mesmo da aprovação dos parlamen-
tares argentinos. Uma das principais 
críticas feitas por Kirchner à Repsol é 
que a companhia “reduziu em 30%-
35% sua produção de petróleo nos 
últimos anos e mais de 40% a de gás”, 
o que forçou a Argentina a aumentar 
em mais de US$ 9 bilhões as importa-
ções de hidrocarbonetos.

A Repsol rejeita o argumento ofi-
cial e garante que, ainda este ano, 
deve investir 15 bilhões de pesos (cer-
ca de US$ 3,4 bilhões) no país.

Poucas horas após o anúncio de 
Kirchner, uma discussão entre gover-
nistas, opositores, empresários e con-
sultores energéticos tomou forma. No 
debate, especialistas e parlamentares 
citaram o Brasil várias vezes como o 
“exemplo energético” que deveria ser 
copiado pela Argentina, como já havia 
sugerido a presidente anteriormente.

Para o ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão, não há nada a ser te-
mido em relação à atuação da Petro-
brás na Argentina, onde a companhia 
possui 79 postos de combustível e ex-
plora petróleo. “Nós prosseguiremos 
dentro da normalidade. (…) Eu não 
tenho nenhum temor, não vejo ne-
nhuma motivação especial para isso 
[problemas com a Petrobrás], mas se 
esta for uma política especial da Ar-
gentina também não temos nada a 
reclamar”, opinou.

A mesma opinião não foi compar-
tilhada pelo governo espanhol, que 
chegou a anunciar a possibilidade de 
represálias, e pelos Estados Unidos. 
Como discurso padrão, “especialistas”, 
mídia e figuras políticas têm afirmado 

que a decisão do governo argentino 
é um grande erro e coloca em risco 
a segurança jurídica nas futuras rela-
ções comerciais com o país.

MEDIDA NECESSÁRIA E URGENTE…
Os números e dados apresentados 

pelo governo argentino mostram que 
a nacionalização da YPF é uma me-
dida necessária. Mais ainda, urgente. 
A Repsol vinha reduzindo os investi-
mentos no país, com queda conse-
quente na produção de petróleo (era 
42% da produção petroleira em 1997, 
caindo para 34% em 2011) e nas re-
servas (queda de 50%). Enquanto as 
remessas de lucro se ampliavam para 
a companhia espanhola, a Argentina, 
pela primeira vez em 17 anos, apre-
sentou um déficit comercial em com-
bustíveis de três bilhões de dólares.

PORÉM, LIMITADA
Usando inclusive o Brasil de 

exemplo, como citado acima, a Ar-
gentina deu um importante pas-
so para diminuir a interferência de 
multinacionais parasitas em um se-
tor estratégico da sua economia. En-
tretanto, como no Brasil, tal medida 
é limitada, uma vez que a naciona-
lização em curso não é integral. É a 

transformação da YPF em empresa 
mista, com a manutenção do gru-
po Repsol (espanhol, dono atual da 
empresa) como acionista.

Se considerássemos essa medida 
suficiente, imediatamente devería-
mos abandonar uma bandeira fun-
damental dos movimentos sociais 
do país e organizações de classe, 
dentre elas a FNP: O fim dos leilões, 
com o resgate do monopólio estatal 
do petróleo e o retorno da Petrobrás 
100% Estatal e Pública.

A decisão tomada por Cristina Kir-
chner não pode ser observada como 
uma prova de nacionalismo e defesa 
genuína das riquezas do país. Além 
de ser motivada em grande parte 
por uma queda de sua popularida-
de, a expropriação de parte da Rep-
sol não apaga o passado recente de 
Kirchner, que nada fez para barrar a 
privatização da companhia durante 
o governo de Carlos Menen, filiado 
no mesmo partido de Cristina.

Por isso, assim como no Brasil, de-
vemos defender a expropriação sem 
indenizações da Repsol e combater 
qualquer tentativa de retaliação dos 
governos europeus e dos EUA contra 
a Argentina. A nacionalização da YPF é 
uma questão de soberania nacional.
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 a fnp agora tem site. acesse... 

fnpetroleiros.org.br


