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ÀS 19h: Na Sede, em Santos, e na sub-sede, em São Sebastião

ASSEMBLEIA
DIA
17/08
PARA DEFINIR PRÓXIMOS PASSOS DA CAMPANHA DE PLR
FNP indica greve de 48h nos dias 23 e 24

S

eguindo o calendário de assembleias proposto pela FNP, o Sindipetro-LP realizará, no próximo
dia 17 de agosto, Assembleia para encaminhar os próximos passos da campanha de PLR.
A Assembleia acontecerá na sede,
em Santos, e na sub-sede, em São Sebastião, em mesmo horário, com primeira chamada às 18h30 e segunda
chamada às 19 horas.
A FNP indica greve de 48h nos dias
23 e 24 de agosto para forçar a empresa a apresentar uma nova proposta. O calendário proposto pela FNP é
de manter as mobilizações até o dia
14 de agosto. Caso a companhia não
apresente nova proposta até o dia 15,
às 18h, a FNP indica a realização de
assembleias nos dias 16 e 17 para discutir a campanha e traçar os próximos
passos.
O indicativo de rejeição segue
mantido pela FNP, com deflagração
de greve caso seja o entendimento da
maioria dos 16 sindipetros.

FNP ENVIA NOVAMENTE OFÍCIO À
FUP, CHAMANDO GREVE UNIFICADA
Após reunião na última terça-feira
(09/08), em São José dos Campos, a
Federação Nacional dos Petroleiros
definiu como uma de suas principais
deliberações para a campanha de PLR
o envio de novo ofício aos sindicatos
da fup e para o seu conselho deliberativo, convidando-os mais uma vez
para uma mobilização conjunta.
Até agora a FNP não obteve retorno
da proposta de calendário unificado
de lutas enviada anteriormente, ainda
no dia 1º de agosto.
A FNP entende que para conseguir
arrancar uma nova proposta da empresa é necessário construir um calendário unificado de lutas entre os 16
sindipetros.
Não podemos empurrrar para o
ACT as negociações envolvendo PLR.
Por isso, não abrimos mão de exigir
nossa bandeira história por uma: PLR
Máxima e Igual para Todos com Pagamento Já!

Início de incêndio coloca em xeque segurança da RPBC
Na madrugada do último dia 6 de
agosto, um sábado, a UFCC - uma das áreas industriais da refinaria - foi acometida
por um princípio de incêndio que aconteceu em uma bomba (J2418) utilizada
para o bombeio de Nafta. O incêndio, embora a empresa afirme que tenha sido de
30min, durou cerca de 1h e não teve um
desfecho trágico graças à competência e
coragem dos envolvidos no combate.
UMA SÉRIE DE ERROS
Como é de costume, muitas alegações serão feitas pela Petrobrás, mas nada
muda o fato de que o acidente tem como
pano de fundo uma série de erros cometidos pela companhia. O primeiro deles é
o fato de que a bomba havia retornado
de manutenção terceirizada apenas um
dia antes do incêndio, fato que por si só

coloca em dúvida os critérios utilizados
pela empresa para liberar o uso de equipamentos perigosos.
Além disso, apesar do incêndio ter
sido identificado e comunicado com rapidez por um operador que estava na área,
o fato de ter acontecido num setor onde
estão sendo montadas outras unidades
fez com que o caminhão de bombeiros
perdesse um tempo precioso.
Em nenhum momento, a empresa trabalhou com a hipótese de que o cenário
caótico criado por ela para ampliar a unidade poderia prejudicar seriamente uma
emergência. E foi isso o que aconteceu.
Com ruas interditadas, máquinas pesadas bloqueando acessos, cavaletes
espalhados pela área, o caminhão de
bombeiros teve de realizar inúmeras manobras para tentar chegar ao local ade-

quadamente .
Até mesmo o posicionamento do caminhão para o combate ao incêndio não
foi adequado. Por conta das dificuldades
impostas pela realidade do local, o caminhão ficou muito distante do hidrante,
impedindo um combate mais ágil e eficiente do fogo.
Até agora, a empresa não apresentou
qualquer relatório oficial. A bomba envolvida no acidente está inutilizada, mas a
forma e onde será feita a sua manutenção
ainda é incerta.
A Cetesb aplicou uma multa de R$ 87
mil por conta do acidente ambiental causado no Rio Cubatão.
No entanto, nada disso parece sensibilizar a gerência da RPBC. Multas da
Cetesb, denúncias do Sindicato, reivindicações dos trabalhadores que enfrentam,

no dia a dia, a insegurança da unidade.
A companhia segue fechando os olhos
para a necessidade de ampliar o quadro
mínimo do pessoal responsável ao atendimento às emergências. Mesmo quando
emergências como essa mostram que o
número de empregados é insuficiente,
a empresa se cala e finge que está tudo
bem. Por outro lado, por meio do Abast,
vem tentando terceirizar a mecânica - setor da manutenção da refinaria.
O Sindicato está atendo aos movimentos da empresa e não aceitará que
ela implante uma política de redução de
custos que tenha como efeito colateral
colocar vidas em risco. E, por enquanto, é
isso o que vem ocorrendo. Cada vez mais
as propagandas de Responsabilidade
Social da Petrobrás não correspondem à
realidade.

DISCUTIR ELEIÇÃO DO C.A COM NEGOCIAÇÕES DE PLR TRAVADAS É DESRESPEITO COM A CATEGORIA. LEIA NA PÁGINA 3

SINDIPETRO-LP

Petrolino mete bronca
RPBC
Carteirada?
Na RPBC, no Reino de Bob Geleia, um gerente
se sentiu o dono do pedaço e resolveu dar carteirada no fiscal e mandou o cara pagar uma
empreiteira por HH, sendo que no contrato é
outra coisa. Pra piorar a situação, o dono da
empresa é “amigo do gerente”.
Privilégio pros amigos
Não é de hoje que a rapaziada da refinaria recebe “não” a todo momento pra qualquer tipo
de treinamento. A empresa não quer gastar de
jeito nenhum. Por outro lado, tem um cara de
uma empresa contratada, amigo do fiscal, que
vai direto pro Rio de Janeiro por conta da Petrobrás. Assim, fica difícil. Privilégio pros amigos?
E a gente que paga a conta
A Petrobrás firmou um contrato pra linha de
diesel na RPBC, daqueles bem caros, mas agora
na hora da montagem viram que vai ter que ser
refeito todo o trabalho. E adivinha por quem?
Por técnicos da Petrobrás. Aí, eu pergunto: será
que ninguém verificou? Não teria que chamar
a contratada pra refazer o projeto? A empresa
erra e a peãozada que paga a conta…

PILÕES

Pra acabar com a farra das gatas
Tirando a TQM, que não tem contrato em Pilões, todas as outras empresas que estão dando dor de cabeça na Alemoa também estão
dando trabalho em Pilões. E pra acabar com a
farra dessas gatas o Sindicato exigiu auditoria
de todos os contratos da Transpetro.

ALEMOA
Nem pagou, já tá querendo descontar
A PLR não foi negociada e muito menos quitada, mas o RH/Transpetro já emitiu comunicado para desconto dos dias parados e atrasos. É muita provocação do Senhor Claudio
Francisco Negrão.
Contra a farrada das gatas
As mobilizações dos terceirizados já virou rotina. TQM, Rufollo, Pampa... Todas elas estão puxando o tapete da galera. Atraso no pagamento
dos salários, descumprimento de direitos trabalhistas e sociais e por aí vai. Sai um problema,
entra outro. A Observ, só pra ficar num exemplo,
entrou pra substituir a Vise e já começou errado.
Até agora não providenciou assistência médica
e os vigilantes estão, pasmem, trabalhando sem
armas. E olha que os terminais têm caixa eletrônico. Se a malandragem fica sabendo, ferrou.
Ainda sobre a TQM
A TQM, que tem 6 petroleiros como donos, não
está em dívida somente com os funcionários,
mas também com a própria Transpetro, pois
desde que assumiu os serviços de Manutenção
vem descumprindo várias obrigações contratuais. Até equipamento emprestado de outra contratada ela já usou. E olha que ela recebeu nada
mais nada menos do que 3 meses de Carteira
de Pagamento a 100% adiantado. Quem será
que assinou a OIS (Ordem de Início de Serviços)?
Como este contrato será válido por 3 anos, os
petroleiros esperam que no final não recebam
os equipamentos prontos para serem sucateados. Até porque não exercem mais a função de
Fiscais de Contrato no caso TQM, como já foi
avisado. É colocar a raposa pra tomar conta do
galinheiro, quem viver verá, depois não falem
que eu não avisei.
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integralmente, sem negociação. Abre o olho,
HERMANO!

UO-BS - Edisas

Desrespeito é pouco
Se o sujeito não vai com a cara de algum dirigente sindical, paciência. Agora, a instituição
‘Sindicato’ tem que ser respeitada. O Sindipetro-LP recebeu dias desses um quadro da Alemoa. O capricho da Comunicação da Transpetro foi tão grande, que resolveu dar uma
“relíquia”: um quadro de uns pelo menos 20
anos atrás. Tá tão velho e desgastado que só
podia estar jogado no quartinho dos fundos.
É desleixo demais.

Faça o que eu digo, não faça o que eu faço?
Não é de hoje que eu vejo companheiro ignorando o descarte correto de resíduos. O cara
sabe o que é coleta seletiva, o cara até ensina
o que é coleta seletiva. Mas na hora de colocar
em prática, cadê? Gente, vamô pôr a mão na
consciência e o lixo no lugar certo...

TEBAR

Isso tudo é medo?
Parece que dirigente sindical é extraterrestre ou
outro bicho qualquer. Sempre que o Sindicato
precisa entrar na unidade é barrado por três
portarias. É autorização pra lá, autorização pra
cá... Tá errado! Será que os chefetes não entendem que os empregados da Petrobrás, identificados com seus crachás, têm liberdade em todo
o Sistema Petrobrás? Ou será que a UTGCA não
pertence ao Sistema Petrobrás? Isso sem falar
que Sindicato é Sindicato, meu amigo. Tem autonomia pra entrar na unidade sem essa frescura toda. Tá com medo, gerentada?

A greve e o incêndio
A rapaziada da operação que fez greve no dia
27/07 teve que apagar fogo. Além de exaustos, enfrentaram o fogaréu pra salvar suas
vidas, o meio ambiente e o terminal. Já a empresa, a passos lentos, faz uma vez na vida e
outra na morte curso de combate a incêndio.
Que cheiro é esse?
No começo de agosto, dia 4, deu um baita mau
cheiro (de ovo podre) no terminal - típico de
produto com h2s. Faz tempo que o sindicato
vem cobrando da gerência uma postura mais
responsável sobre isso daí. Esses produtos
podem ferrar com a saúde da peãozada e do
pessoal que mora ali perto. E se não cumprir
direitinho os procedimentos operacionais na
hora de mexer com produto líquido, aí o bicho
pega. Tô de olho e nariz colado na empresa.
Ciranda-cirandinha...
Começou ha poucos dias mudanças nas gerências e coordenações do Tebar. Será que
irão agradar a força de trabalho? A turma vai
ficar de olho.
Novo elefante branco em vias
de operacionalidade. Será?
No lugar onde tá instalada a nova ETE, lá atrás,
antigamente, foi construída uma dessalgadora
com preço bem salgado. O custo foi astronômico, mas ela não operou. Como a “preocupação
com o meio ambiente” e a demanda exigem
uma unidade eficaz, a Petrobrás fez rapidinho
a nova unidade. Diz que é pra tratar das águas
sulfurosas que vêm do petróleo e de outras unidades. Mas qual será o fim dos resíduos usados
no processo de purificação dessas águas? O sindicato já vem cobrando que o quadro mínimo
pra operar a futura planta seja de, pelo menos,
três técnicos de operação. Mas a coordenação
diz que será apenas dois técnicos de operação
que vão executar as operações complexas. Não
sei não. Na dúvida, é melhor ficar esperto. Tudo
bem que já começaram a trocar as tubulações,
mas pelo o que sei continua chegando água
insalubre no terminal. Se a qualidade ainda tá
baixa, tem que ver isso o quanto antes. Tô esperto com isso e na reunião da CIPA vou cantar
essa bola.

UTGCA

Labareda
Até agora, o gerente labareda não falou nada
pro Sindicato sobre o que aconteceu no mês
de junho. Vai esperar outro para assar um boi
no rolete? Ainda na UTGCA, durante uma carga
de c5, no pátio de cargas de carretas, um problema numa válvula causou transbordamento
de produto. Tudo isso por causa de equipamento fora de especificação. Ou seja, cadê o
responsável pelo projeto? A UO-BS/UTGCA
não tem gente capacidade para a função?
Vestiários
Quando o Sindicato cobrou da CIPA respostas
sobre a condição ambiental dos prédios, na
época o presidente da comissão garantiu que
todos os prédios estavam em conformidade e
que o habite-se estava “ok”. Pura tapeação! O
vestiário da manutenção não tem chuveiros
e haja malabarismo pros técnicos ficarem ali
dentro, porque é um aperto só. Será que os
companheiros vão ter que fazer a dança da
chuva pra tomar banho?
Terceirizadas
Não faz muito tempo, o Sindicato cobrou esclarecimentos sobre os uniformes fornecidos
para os vigilantes. Porque tá tudo ruim, desde
o conforto até a saúde do peão. Teve até colaborador que, no verão, desmaiou durante a
jornada (12 horas) de trabalho.

Cadê o ISE da rapaziada?
Já estamos em agosto e até agora nada da
empresa apresentar o ISE (Indice de Satisfação
do Empregado) das plataformas. Pelo jeito, a
coisa tá feia. E olha que isso daí foi cobrado há
muito tempo.

AMS continua dando trabalho
É vergonhosa a situação de laboratórios de análises clínicas credenciados pela AMS no Litoral
Norte. São poucos e os poucos que existem não
fazem ou não estão contratados para realizarem
exames mais específicos. Dias desses um aposentado que precisa de exames de sangue (hepatite c) reclamou, com razão, que iria ter que
pagar R$ 500 do próprio bolso. Tá certo? Nem
preciso dizer que não. Aí, quando o Sindicato
cobra das gerências as respostas são sempre as
mesmas: “nós não sabemos destes casos, envienos e-mails ou ligue (telefone inexistente) para
o meu celular”. Conversa fiada. Tanto é que já
tem gente querendo ir pra porta da empresa e
fazer um “panelaço”. Não é má idéia.

Hermano, nada hermano
Tem Geplat sumindo com as horas extras da rapaziada de Mexilhão. Só paga o que “acha” que
deve. Gente, hora trabalhada tem que pagar

Tá eliminado
Tem pelego Frankstein na UTGCA que quer ficar
famoso de qualquer jeito. O cara não conseguiu
ir pro BBB, agora quer virar celebridade pelas

UO-BS - Plataformas

portas do fundo na Petrobrás? O sujeito furou a
greve de 24 horas e deixou a rapaziada na mão.
Desse jeito, não tem saída: vai pro paredão, com
indicação em peso da rapaziada e eliminação
na certa.
Phd em pelegagem
Isso eu nunca vi. Na greve de 24 horas, o pelego Cota 200 deu trabalho até pros chefes na
UTGCA. Não queria descer de jeito nenhum
do busão e até o gerente da unidade teve
que entrar no meio da história pra convencer
o cara a furar a greve mostrando a cara pra
rapaziada. Depois dessa, tá explicado porque
a gerentada diz que “esse é ponta firme”.
“Greve injusta”
Teve pelego falando que não acha justo greve por PLR. Agora, eu pergunto: ele vai devolver o dinheiro, caso a categoria consiga uma
proposta melhor? Rapaz, essa briga não é de
um petroleiro só, é da categoria toda!
Com o pé esquerdo
A nova CIPA já começou mal. Omite informações para a força de trabalho e espera que os
problemas respeitem o calendário de reuniões. Desse jeito, fica difícil.
Promessa é dívida
Lá atrás, a chefia havia tratado com a operação que no café da manhã teria o lanche
completo e que seria servido no restaurante.
Mas, como sempre tem um mas, o restaurante não comporta tantas pessoas e, por isso,
estão servindo o lanche reduzido (lanche da
tarde). E, pior, na copa da Sala de Controle da
Operação. Chefia diz uma coisa e faz outra. Se
é peão, é motivo pra punição.
Não existe
A chefia fez de tudo para o pessoal trabalhar
no turno de 12h, mas só no papo. Dar condições boas de trabalho que é bom, nada. Até
hoje a tal sala de vivência não existe. Ou seja,
engabelaram os técnicos de operação.
O velho provisório permanente
A cada dia aumenta a quantidade de containers temporários
que se tornam permanentes
na área. Quem está ganhando com isso? Os petroleiros
ou alguém está levando um
por fora?
Sufoco até pra encher
a barriga?
Como o restaurante é pequeno,
agora querem que a operação
comece a almoçar na copa da
Sala de Controle, que foi feita
pro pessoal beber o café. Aí já é demais, cara
pálida.
Capitão Benzeno na área
Com tanta enrolação, já estou começando a
achar que é o Capitão Benzeno o responsável por impedir que as medições de benzeno
sejam feitas na área. Oh Capitão Benzeno, tá
querendo encobrir os picos de contaminação, é?
Indo pro mau caminho
A empreendedora ARPON-PARK logo, logo
produzirá um outro trailer (denominado de
CLEAN WAY) para os pelegos fumantes, pois
diz que eles querem levar os outros para o
mau caminho. Por falar nisso, outra derivação
do CLEAN WAY será a rede de banheiros portáteis para os terceirizados. Porque o da CCL
da Operação só é aberto para os operadores
e até fica chaveado.
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MOVIMENTO PETROLEIRO

ENTRE OS DIAS 19 E 21, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

V Congresso Nacional da FNP
Acontece entre os dias 19 e 21 de
agosto, na sede do Sindipetro-SJC, o V
Congresso Nacional da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP).
Durante as discussões, será definida
a proposta reivindicatória 2011/2012 e
a pauta histórica (93/94), com a inclusão de novas cláusulas e reivindicações
incorporadas pela categoria.
As propostas mais contundentes
cobradas pela categoria são AMS de
qualidade, inclusive com a inclusão de
pais; criação de um novo PCAC, sem
privilégios e discriminação a qualquer
trabalhador (nível médio, nível superior novos ou antigos, aposentados e
pensionistas); cursos e treinamentos,
como sempre foi a posição da empresa e que agora tenta mudar; SMS que
previna contra acidentes e mortes na
Petrobrás; acabar com a política de
terceirização que mutila e mata trabalhadores e viola seus direitos trabalhistas (atrasos de pagamento e não
pagamento de horas-extras, etc); e demais pontos. A Pauta Reivindicatória
2011/2012 será protocolada na Petrobrás no dia 26 de agosto.
FORTALECER REORGANIZAÇÃO
Claramente, a oposição à direção
da fup e seu governismo exacerbado

vem crescendo em todo País. Já haviam se formado chapas independentes no Ceará, Pernambuco e Espírito
Santo; os resultados eleitorais sindicais
deste ano mostram um fortalecimento
da FNP, com a vitória esmagadora em
Alagoas e Sergipe, com 87%.
Além disso, chapas de oposição
à fup tiveram excelentes resultados
como a vitória da Chapa 1 no Rio de
Janeiro e as votações expressivas das
chapas de oposição no Norte Fluminense e no Unificado de São Paulo.
Na Bahia, categoricamente, a fup
foi derrotada em Químicos e em Petroleiros, ganhou as eleições com os
votos dos aposentados, perdendo nos
trabalhadores da ativa.
Nesta conjuntura, o Congresso da
FNP tem um papel fundamental. Com
ele, a federação pode passar a ser o elemento aglutinador de todos este movimento de descontentamento com a
direção fupista, assumindo o papel de
conduzir todo este processo de reorganização da categoria petroleira.
Outro desafio é construir um processo de luta e mobilização nesta campanha salarial. O objetivo é que a categoria arranque, este ano, um aumento
real de salário verdadeiro, o que não
acontece há muito tempo.

DELEGADOS E OBSERVADORES DO LITORAL PAULISTA

Eleitos durante o Congresso Estadual da FNP, realizado no dia 23 de julho, em Santos
DELEGADOS
RPBC
a Cesar Caetano
aAntonio Henriques
a Sergio Buzu
UTGCA
a Maurício de Souza Costa
a Valdemar Barbosa do Amaral
TEBAR

MERLUZA
a Edison Almeida de Oliveira
EDISA P
a Cauê Cavalcante
APOSENTADOS
a Rivaldo Ramos
aGervásio Fernandes
a Antonio Carlos Spósito

a Alexandre Segalla
ALEMOA
a Igor de Lima Oliveira

OBSERVADORES
aAntonio Carriço
a Jair Serra

aAntonio Carlos Moura

a José Viana

E, por fim, deve assumir a responsabilidade de atuar como um instrumento de unificação entre trabalhadores
da ativa e aposentados, entre traba-

lhadores da Petrobrás e terceirizados,
e entre os petroleiros de maneira geral. Vamos construir um Congresso
vitorioso!

Discutir eleição do C.A com negociações de PLR
travadas é desrespeito com a categoria
No último dia 11 de agosto, a
Petrobrás enviou informativo a
toda força de trabalho divulgando
o teor das novas reuniões com sindicatos sobre eleição de empregado para o Conselho de Administração da companhia.
No mesmo informe, a empresa lamenta o fato dos sindipetros

da FNP e Sindipetro-RJ não terem
participado das discussões, uma
vez que existem “prazos estabelecidos”. Dessa forma, simplesmente
ignora o fato de que ela própria
ignora prazos quando o que está
em jogo são os direitos dos trabalhadores.
Debater qualquer assunto que

não esteja ligado às negociações
de PLR, neste momento, é um desrespeito com a categoria. Esta é a
razão pela qual os sindicatos que
formam a FNP e o Sindipetro-RJ
não compareceram à reunião. Neste sentido, lamentamos a presença
dos demais sindicatos numa reunião, cujo resultado é apenas des-

viar o foco da nossa luta por uma
PLR Máxima e Igual para Todos.
A postura intransigente e omissa da Petrobrás durante toda a
campanha de PLR não abre espaço
para discussões sobre outros assuntos. Nossos esforços devem estar concentrados na exigência por
uma nova proposta de PLR.

SINDIPETRO-LP
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O PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO!

Coluna de petroleiros da FNP realizará ato no
dia 24 de agosto contra a 11ª rodada de leilões

A

luta por uma Petrobrás 100%
Pública e Estatal e pelo retorno
do monopólio estatal do petróleo ganhará um importante capítulo
no próximo dia 24 de agosto. Uma coluna de petroleiros, encabeçada pela
Federação Nacional dos Petroleiros
(FNP), realizará um ato em frente ao
Ministério de Minas e Energia, em Brasília, para protestar contra a 11ª rodada
de leilões de áreas de petróleo e gás.
Pelas informações ventiladas na
mídia, a expectativa é que o Governo
entregue de mão beijada às multinacionais parasitas, ainda este ano, nada
menos do que 174 blocos de petróleo
nas regiões Norte e Nordeste do País.
A Petrobrás chegou a pedir ao Governo o adiamento da rodada para
2012. A razão seria o “desinvestimento”
deste ano, fato que segundo a compa-

nhia a deixaria fragilizada para disputar os blocos no leilão.
No entanto, do outro lado, a indústria do petróleo luta para que isso não
ocorra e que ainda este ano seja feita a
11ª rodada. O ministro Edison Lobão,
em entrevistas à grande imprensa, não
parece disposto a adiar os leilões.
O lobby mais intenso parte do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis(IBP), entidade que
representa os interesses de empresas
como a OGX Petróleo e Gás (de Eike Batista), Odebrecht Óleo e Gás, Gutierrez
Perfuração Ltda, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, dentre outras. Somente
a OGX já possui 29 blocos exploratórios
nas bacias de Campos, Santos, Espírito
Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba.
Hoje, as multinacionais petroleiras
conhecidas por BIG OIL (ExxonMobil,

Total, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Chevron e Conoco Phillips) são
as maiores responsáveis por saquear o
petróleo brasileiro.
Juntas, elas tiveram lucros estratosféricos; de 2001 até janeiro de 2009
foram US$ 656 bilhões de dólares.
Para se ter uma ideia, dos 20 maiores
campos produtores de petróleo e gás
natural no país pelo menos três já são
operados por empresas estrangeiras:
Ostra (Shell); Frade (Chevron) e Polvo
(Devon). A Shell segue como segunda
maior produtora de petróleo no Brasil,
com 88,6 mil barris diários, seguida
pela Chevron com 65,1 mil barris.
Tudo isso é a riqueza brasileira e
nossa renda petroleira sendo entregue
às grandes multinacionais do petróleo.
O novo marco regulatório estabelecido
pelo Governo é encarado por muitos

INSATISFAÇÃO

Proposta da Petrobrás para Júniores expõe
fracasso do PCAC e tenta dividir categoria
Aprovado em 2006, após uma forte
campanha da Petrobrás que contou com
a ajuda inestimável da fup, o Plano de
Cargos e Salários (PCAC) da companhia
está com os dias contados. Embora tenha nascido morto, até agora a empresa
se negou a admitir que havia criado um
grande monstro. E para tentar esconder
sob o tapete a grande lambança que
criou, agora implanta – sem qualquer discussão com os trabalhadores e em plena
campanha de PLR – o “plano de aceleração da categoria júnior”.
Por meio desse plano, a companhia
irá promover o reposicionamento automático dos funcionários Júnior em até
três níveis, concedendo também uma letra a cada seis meses. O que em tese serve
para “acelerar” a carreira dos petroleiros,
como o RH Corporativo afirma em seu informativo, na verdade é mais uma forma
de tentar dividir a categoria, beneficiando apenas uma parcela da categoria; consolidar critérios subjetivos de promoção,
uma vez que a concessão de níveis atenderá “a critério gerencial”; e criar um paliativo para “amenizar” os prejuízos causados pelo PCAC, se negando a promover
o que a categoria cobra há tempos: uma
ampla revisão do PCAC.
REVISÃO DO PCAC JÁ!
O Sindipetro-LP, única organização
sindical petroleira que não assinou o

acordo do PCAC, desde então vem cobrando juntamente com a Federação
Nacional dos Petroleiros (FNP) a correção
desse plano. Inúmeras ações, envolvendo
equiparação salarial e a correção de distorções nos rendimentos dos petroleiros,
estão sendo vitoriosas na Justiça porque
a categoria do Litoral Paulista não caiu
nessa armadilha.
O repúdio ao PCAC vem desde a sua
apresentação e tem como base os enormes prejuízos causados à categoria. Na
época em que o plano foi debatido, a
base do Sindipetro-LP já tinha consciência de que o plano iria rebaixar as nossas
carreiras e restringir as possibilidades de
ascensão profissional à boa vontade das
gerências.
Hoje, a insatisfação é geral e atinge
todos os níveis. Manifestos exigindo a valorização de suas profissões estão sendo
redigidos por petroleiros de todo o país.
Empregados que possuem ensino superior estão promovendo uma verdadeira
debandada para outras estatais ou iniciativa privada. O magnata Eike Batista, dono
da OGX, é um dos maiores “ladrões de informações estratégicas” da Petrobrás, justamente por se beneficiar da política de
achatamento salarial da maior empresa
do País. Para muitos engenheiros, virou
consenso definir a Petrobrás como uma
“universidade”, apenas uma etapa inicial

de suas carreiras.
Se esta “reformulação é resultado de
pesquisas de ambiência e de estudos de
mercado”, como a Petrobrás afirma, por
que atinge apenas os juniores? Afinal, a
insatisfação com a política salarial da empresa não é de apenas um setor. É geral.
A medida deve ser vista como um reconhecimento, após denúncias e cobranças da categoria a partir das distorções
do PCAC, de que os salários iniciais na
Petrobrás são baixos. Mas não se trata de
uma boa ação por parte da empresa, mas
sim uma tentativa de acalmar os Técnicos
Jr para que reivindiquem pacificamente,
sem pressões. Não por menos estes níveis
estão sendo distribuídos antes da campanha salarial.
Mas a categoria não se ilude, os petroleiros sabem que mesmo assim é preciso
reivindicar que os salários básicos sejam
valorizados e maiores. Além disso, não
somente os salários dos Juniores, mas de
todos os Técnicos da empresa, Plenos e
Seniores.
A mudança feita pela empresa foi parcial e unilateral. Sem contar que os níveis,
a partir de janeiro de 2012, somente serão distribuídos se os gerentes de cada
unidade permitirem.
Por isso, fazemos questão de reivindicar nossa pauta: avanço automático de
nível anual.

como um avanço, mas não atende às
expectativas dos movimentos sociais.
Sobretudo, por não romper com a herança maldita dos leilões de FHC.
A Federação Nacional dos Petroleiros defende que a Petrobrás seja 100%
Pública e Estatal e que o Governo realize o retorno do monopólio estatal
do petróleo, sem indenização às multinacionais que até hoje parasitam em
nosso território.
Neste sentido, a FNP reforça o chamado a todas as entidades co-irmãs
para que se juntem ao ato levando caravanas de petroleiros (ativa, aposentados, terceirizados) até Brasília para
impedir a 11ª rodada de leilões.
A manifestação integra a Jornada
Nacional de Lutas - frente de ação encampada por diversas entidades sindicais e movimentos populares do País.

Sindipetro-LP cria
perfil no Facebook
Após ingressar no Twitter e
Youtube, o Sindipetro-LP agora
expande seu canal de comunicação na internet com a criação de
um perfil no facebook – uma das
redes sociais mais populares entre
os internautas de todo o Mundo.
Com esta nova ferramenta, o
Sindicato espera atingir um número ainda maior de pessoas com
as informações sobre o que acontece de mais importante na categoria petroleira. Em apenas uma
semana, mais de 270 usuários se
conectaram ao perfil criado pelo
Sindicato.
Além de ampliar a divulgação
das ações do Sindicato, esta nova
ferramenta reforça o caráter democrático de sua atuação sindical,
pois permite que os trabalhadores
opinem sobre tudo o que acontece na categoria. O Sindipetro-LP
é o único sindipetro do país que
disponibiliza em seu site um canal para que os petroleiros deem
sua opinião no espaço conhecido
como “Comentários”, que fica visível a todos logo abaixo das matérias publicadas.
Para conferir nossa página no Facebook, procure no campo de pesquisa por Sindipetro Litoral Paulista.

