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Categoria petroleira rejeita 3ª contraproposta
e aprova indicativo de greve em noite histórica
A direção da Petrobrás bem que tentou articular um exército de cargos de confiança para aprovar a 3ª proposta de Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT), mas o tiro saiu pela culatra. Na noite do dia 20 de agosto, em uma assembleia histórica e com
auditório lotado, petroleiras e petroleiros do Litoral Paulista encerraram de maneira vitoriosa uma dura batalha. A categoria
rejeitou a terceira contraproposta da companhia com 928 votos contra, apenas 72 a favor e 12 abstenções. Além disso, também
foi aprovada greve unificada, com data e estratégia a serem definidas pelas duas federações (FNP e FUP), caso a empresa
rebaixe o ACT após 31 de agosto. Leia mais na página 4

Não fique só, fique sócio!
Resistir à ofensiva da direção da empresa e conquistar
um ACT digno passa por fortalecer o Sindicato
pág. 4

Futuro da Petros

Sindipetro-LP debate sobre plano
alternativo ao PP-3 no dia 3 de setembro

pág. 3
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Editorial

Categoria petroleira, parabéns por resistir ao autoritarismo
A Assembleia dos petroleiros e

de crítica ao individualismo e pas-

desejo de preservar o caráter pú-

petroleiras do Litoral Paulista, no

sividade de alguns colegas, dessa

blico e estatal da empresa. E para

dia 20 de agosto, ficará registra-

vez o clima foi completamente di-

isso estão dispostos a resistir.

da na memória de todas e todos

ferente. As trabalhadoras, traba-

O autoritarismo da direção da-

aqueles presentes. A vitória que

lhadores, aposentados e pensio-

empresa e do governo, encarnado

obtivemos não se explica ape-

nistas presentes compartilharam

na dupla Roberto Castello Branco-

nas pela votação expressiva, mas

relatos emocionantes e todos eles

-Jair Bolsonaro, encontrará uma

também e principalmente pela

tinham em comum o mesmo sen-

categoria forte e com tradição de

disposição de resistência e espíri-

timento: um orgulho muito gran-

luta. Eles dizem que não, mas nós

to de solidariedade e união.

de de ser parte de uma categoria

sabemos que a luta coletiva vale

Se em muitas assembleias re-

combativa, que trabalha a serviço

a pena e que juntos somos mais

centes o clima foi de preocupação,

do país, e diante disso o enorme

fortes. Parabéns, categoria!

Atos e Seminário Unificado dão continuidade ao ACT
No último dia 23 de agosto, os

sequência à unidade na luta da

sindipetros São José dos Cam-

categoria, que terá nos dias 30

pos e Litoral Paulista realizaram

e 31 de setembro uma etapa im-

mobilização unificada na Revap

portante: o Seminário de Greve

(foto acima). A paralisação dá

entre FUP e FNP.

Merluza

Após suspeita de surto de diarreia, Sindicato cobra empresa
NEGLIGÊNCIA GERENCIAL

pode acontecer por diversos fa-

que se nega a atuar conforme o

no corrimão, geplat e e gerên-

diarréia tenha ocorrido em Mer-

Conforme levantado pelo Sindi-

tores, prevalece o diagnóstico do

próprio padrão, constata-se que a

cia de SMS ignoram as Regras de

luza tem preocupado os traba-

cato, a gerência não quer classifi-

médico sobre o paciente: “Mesmo

empresa prefere omitir os surtos

Ouro da empresa.

lhadores embarcados. De acordo

car o surto como DTA e se negou

não havendo confirmação pelas

do que resolvê-los. No caso dos

Ciente do surto, a diretoria do

com informações obtidas pelo

a participar de reunião convoca-

análises laboratoriais, deve pre-

terceirizados, sem estabilidade

Sindipetro Litoral Paulista está

Sindicato, seis petroleiros - entre

da pelos representantes da Cipa,

valecer o resultado da investiga-

e mais suscetíveis a demissões,

cobrando da UO-BS que se cum-

próprios e terceirizados - apre-

prevista em situações como essa.

ção clínico-epidemiológica para

muitos deixam de procurar a en-

pra o padrão em caso de DTA e

sentam sintomas de DTA (Doen-

O padrão da empresa estabele-

a elucidação do surto”, diz trecho

fermeira por medo de represálias.

que informe devidamente à for-

ça Transmitida por Alimentos). O

ce que, identificado o problema,

O descaso com a saúde do tra-

ça de trabalho sobre os casos já

número equivale a 12% do efetivo

se inicie investigação e registro

Casos semelhantes já foram fo-

balhador é tão escancarado, que

identificados. Além disso, tam-

(cerca de 50 pessoas trabalham

do surto, o que até o momento

ram relatados por trabalhadores

até mesmo o livro de queixas e

bém questionamos o que a em-

na plataforma).

não foi feito.

de navios afretados e, neste caso,

elogios que ficava disponível no

presa irá fazer para reparar o pro-

A suspeita de que um surto de

do padrão da empresa.

O padrão da Petrobrás classi-

Além disso, mesmo que as aná-

vale lembrar que o serviço de ho-

refeitório está sendo escondido

blema. Por fim, reforçamos que

fica como surto por DTA quando

lises laboratoriais de alimentos,

telaria das plataformas foi substi-

dos petroleiros.

seguiremos dando publicidade

dois ou mais casos parecidos são

água e material biológico não en-

tuído recentemente.

identificados.

contrem ligações com DTA, o que

Diante da postura da empresa,

Enquanto assediam a força de
trabalho por não colocar a mão

a toda e qualquer irregularidade
nas instalações da companhia.

Nas plataformas o assédio comeu solto durante votação da 3ª proposta

e
lino met

Petro

bronca!

EXPEDIENTE

Durante a votação da 3ª proposta

P-66, 67 e 69. Só não contavam

anterior não agradou o gerente e

nada disso adiantou. A categoria

de ACT, a gerentada das platafor-

com o estatuto do sindicato, que

até votação “secreta” com cargo

recusou lindamente a proposta. E

mas seguiu o bê-á-bá da cartilha

veta o direito a voto dos cargos

de confiança sendo obrigado a

isso é fruto da nossa união. E tem

ditada pela direção da Petrobrás.

de confiança. Não é assim com o

assinar cédula de voto.

mais! E fica o alerta: se a Petro-

Assediaram a rapaziada de tudo

CA? “Pau que dá em Chico dá em

Mas toda essa “brincadeira” de

brás for privatizada não sobrará

que era jeito e obrigaram su-

Francisco”. Rolou muito absurdo,

mau gosto não ficará impune.

geplat e nem supervisor pra con-

pervisores a votar. Foi assim na

nova votação porque o resultado

Fora isso, todo mundo sabe que

tar a história.
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O futuro da previdência dos Petroleiros

Sindicato promove debate, no dia 3 de setembro, com
membros do GT da Petros e candidatos para o Conselho
No dia 3 de setembro, às 17

eleição da Petros, bem como falar

de benefício definido, o PPSP e,

buição Definida (CD) criado pela

se aposente e seja calculada sua

horas, os petroleiros da ativa,

da importância desse pleito para

mais do que isso, retirem suas

Petros, a pedido da Petrobrás,

contribuição com base no saldo

aposentados e pensionistas es-

o futuro do nosso fundo de pre-

responsabilidades sobre o plano

cujo principal argumento é de

individual acumulado ao longo

tão convidados para um deba-

vidência.

e sobre a aposentadoria dos tra-

que os beneficiários que aderi-

dos anos. Quanto mais anos viver, menor será a remuneração.

te sobre o Plano Alternativo ao

O Plano Alternativo tem como

balhadores. A proposta do plano

rem saberão exatamente quanto

Plano Petros 3 (PP-3). A atividade

objetivo não permitir que a Pe-

alternativo será apresentada es-

vão pagar mensalmente. Porém,

Nosso futuro está em jogo. Par-

também irá apresentar os candi-

trobrás e o Governo acabem com

miuçadamente no dia do debate.

os valores recebidos serão uma

ticipe da atividade e venha tirar

datos apoiados pela FNP para a

o plano de previdência fechado

Já o PP-3 é um plano de Contri-

incógnita ao contribuinte até que

suas dúvidas.

Eleições na Petros até 16 de setembro

Conheça os candidatos da FNP
A FNP, a FUP, a FENASPE e a FNT-

acontecem entre 2 e 16 de setem-

da exclusivamente por aposenta-

TAA apoiam a chapa Unidade em

bro. Os participantes e assistidos

dos. No Conselho Fiscal será eleita

Defesa da Petros para disputar va-

irão eleger duas duplas de titular

uma única dupla de titular e su-

gas nos Conselhos Deliberativo e

e suplente para o Conselho Deli-

plente, formada por aposentados.

Fiscal da entidade, cujas eleições

berativo, sendo uma delas forma-

Conheça nossos candidatos

Não conseguiu votar?

Vote na sede
e subsede
do Sindicato
Sabendo que alguns dos
nossos associados podem
encontrar dificuldades para
votar nos canais disponibilizados pela Petros, o Sindipetro Litoral Paulista irá
disponibilizar, na sede e
subsede da entidade, computador e linha telefônica
para os associados que desejam participar do pleito.
Dessa forma, com apoio de

PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS
SÓ PODEM VOTAR UMA VEZ

nossos

funcionários,

ga-

rantimos que todas e todos
possam efetivar o seu voto.
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O momento é agora!

Não fique só,
fique sócio!
Sindicalize-se
A disposição de luta dos petroleiros dos turnos, terminais,

Em assembleia histórica, petroleiros rejeitam
3ª proposta e aprovam indicativo de greve

I

prédios e plataformas para
defender um ACT digno, mesmo diante de todo o assédio
e punições, demonstra que a
união da categoria pode vencer
o projeto privatista da atual direção da Petrobrás.

ndignada diante de uma “pro-

palmente com um voto contra a

A ferramenta para que essa

posta” rebaixada e do forte as-

proposta de um cargo de confian-

categoria permaneça forte e

sédio moral do alto escalão, a

ça, o Geplat fez nova assembleia

unida tem nome e mais de 60

categoria rejeitou nas assembleias

com número menor de presentes.

anos de luta: Sindicato dos Pe-

do Sindipetro-LP a 3ª contrapro-

E o pior, com votação “secreta” na

troleiros do Litoral Paulista.

posta da companhia. No total, fo-

qual os cargos de confiança foram

Num momento de crimina-

ram 928 votos contra, apenas 72 a

obrigados a assinar as cédulas de

lização das lutas sociais, dos

favor e 12 abstenções. Além disso,

votação. Diante disso, o sindicato

sindicatos e todos aqueles

também foi aprovada greve unifi-

ratificou o resultado da primeira

que se opõem ao governo de

cada, com data e estratégia a se-

assembleia e tomará as medidas

plantão, é fundamental refor-

rem definidas pelas duas federa-

cabíveis.

ções (FNP e FUP), caso a empresa
rebaixe o ACT após 31 de agosto.

Antes de iniciar a assembleia
na sede, com a fila dos não só-

>> Com casa cheia, credenciamento ocupou todo estacionamento

çar a sua entidade de classe.

Voto do alto escalão vetado

Por isso, repetimos o lema de
nossa campanha permanente

cios se estendendo por todo o

Outra decisão da assembleia,

mesmo diploma legal, devido a

UM CONTUNDENTE RECADO

de sindicalização: não fique só,

estacionamento e ocupando par-

tomada após consulta da direção

conflito de interesse conforme ar-

fique sócio!

O resultado é uma dura derrota

te da calçada externa à entrada

do sindicato à categoria presen-

tigo II, parágrafo 2º da lei 12.353 de

Somente com uma catego-

à gestão, que ao longo dos últimos

da sede, em Santos, a impressão

te e orientação do departamento

2010”. Aliás, se a direção da com-

ria forte é possível proteger a

dias girou esforços para disputar o

era de que a estratégia da com-

jurídico, foi o veto à votação dos

panhia fosse coerente o alto esca-

maior empresa do país da ga-

resultado da assembleia. E fez isso

panhia tinha sido bem-sucedida.

cargos gerenciais da empresa.

lão, incluindo os gerentes gerais

nância do mercado e da sede

de diversas formas: com terroris-

Mas o efeito foi inverso: como um

Conforme consta no Estatuto do

da RPBC e Edisa Valongo, não teria

por lucro dos acionistas.

mo e chantagem não apenas sobre

rastilho de pólvora, a ofensiva

Sindipetro-LP, “os membros da ca-

comparecido à assembleia. Afinal,

os cargos de confiança, a quem

da empresa ajudou a mobilizar

tegoria que exercerem cargos de

a própria empresa adota este cri-

COMO ME SINDICALIZAR?

determinou o voto favorável com

a categoria não para aprovar a

gestão, diretoria, gerência ou ou-

tério no Conselho de Administra-

Para se filiar ao Sindipetro-

ameaça de destituição da função,

proposta, mas sim para rejeitá-

tros de confiança imediata de em-

ção, uma vez que o representante

-LP é só acessar o site www.sin-

mas sobre toda a categoria.

-la. Na sede e subsede, apenas 20

pregador não terão direito a voto

eleito dos trabalhadores não tem

dipetrolp.org.br, clicar na barra

Não foi nem uma e nem duas,

trabalhadores votaram a favor da

nas assembleias de negociação

direito a voto em temas relativos

“Sindicalize-se”, que fica abaixo

foram várias reuniões promovidas

gestão, demonstrando que a am-

coletiva, nos termos do art.1.010

ao ACT e previdência da categoria.

do logo do sindicato, baixar o

nas última semanas para tentar

pla maioria - ativos, aposentados,

Parágrafo 3º do Código Civil Bra-

E a justificativa é justamente “con-

formulário de inscrição, preen-

aprovar sua proposta. Além dis-

pensionistas, sócios e não sócios

sileiro comulado com art. 58 do

flito de interesse”.

cher e enviar por e-mail para

so, tivemos fatos graves em nossa

- estava ali para defender “ne-

base.

nhum direito a menos” - a pala-

Na P-69, por exemplo, ao serem

vra de ordem de nossa campanha

pressionados, os trabalhadores

reivindicatória - e fincar posição

optaram por votação secreta. Des-

contra a privatização da Petro-

contente com o resultado, princi-

brás e entrega do pré-sal.

Assista no Youtube

Amanda levantou o auditório e agora
seu vídeo se espalha na internet
Não deixe de assistir ao relato emocionante
da Amanda, engenheira da Petrobras: https://youtu.be/iOqezMwO4BA

secretaria@sindipetrosantos.
com.br ou entregar pessoalmente a qualquer um dos nossos diretores, na sede (Santos)
ou subsede (São Sebastião) do
Sindicato.

