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Vem aí o IV Congresso da
Frente Nacional dos Petroleiros
Nos dias 28, 29 e 30 de maio, o Sindipetro-LP receberá mais de 600 petroleiros e petroleiras de todo o país, além de
militantes e a sociedade civil para um dos
momentos de maior importância na história da luta da categoria: a fundação da
Federação Nacional do Petroleiros. O que
é hoje a Frente Nacional do Petroleiros, já
importante instrumento para o movimento petroleiro, se fará ainda mais forte com
a fundação da Federação para subsídio
jurídico e mais força frente à Petrobrás.
Como começou
Seis sindicatos de petroleiros se uniram
para debater e construir uma nova forma
de luta da categoria. Há muitos anos a fup
não vinha atendendo as expectativas dos
petroleiros e, no 12º Congresso da fup em
2006, sacramentou o desrespeito com a
categoria. Ali foi discutido e decidido o

apoio à repactuação, dando início à uma
era de terror com vendas baratas de direitos dos trabalhadores.
O Sindipetro-LP já havia decidido em
reunião que não participaria do 12º Confup caso a repactuação fizesse parte de
sua pauta de discussões. Os sindipetros
do Rio de Janeiro, Pará/Amazonas/Maranhão/Amapá, Alagoas/Sergipe e São José
dos Campos foram ao Congresso, porém o
abandonaram após falharem na tentativa
de barrar a discussão sobre a repactuação.
Neste momento os cinco sindipetros, que
já se reuniam há algum tempo para debater sobre a política da fup, marcaram uma
reunião para agosto do mesmo ano. Até lá,
as bases destes sindicatos decidiram em
assembleias pela desfiliação da federação
única dos petroleiros.
No dia 3 de agosto de 2006 foi criada
a Frente Nacional dos Petroleiros. A FNP

tomou a frente nas negociações com a Petrobrás em nome destes cinco sindicatos e
deu início à uma política de compromisso
com a categoria. A atuação desta entidade foi tão diferenciada e tamanha que ganhou a união de mais um sindicato, o do
Rio Grande do Sul em 2008, além do apoio
de grupos de oposição em outras bases de
petroleiros no país.
Isso tudo culminou no passo final para
a construção do Congresso de Fundação,
que ocorrerá no fim deste mês. Na terceira
edição do Congresso, no ano passado, foi
decidido que seria fundada e oficializada
juridicamente a Federação Nacional dos
Petroleiros. Suas principais pautas de luta
são:
- Campanha “O petróleo tem que ser
nosso”, Petrobrás 100% estatal;
- Não à Repactuação;

- PLR máxima e igual para todos;
- Na luta contra todo e qualquer tipo
de opressão;
- Isonomia para todos os trabalhadores do Sistema Petrobrás;
- Primeirização das atividades permanentes com estabelecimento de critérios
para incorporação de trabalhadores terceirizados;
- Redução da jornada de trabalho,
sem redução dos salários e manutenção
de todos os direitos trabalhistas e sociais.
Entre os dias 28 e 30 de maio venha
ao Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248) e ajude a construir a nova fase
do movimento petroleiro, a fundação da
Federação Nacional dos Petroleiros. Em
breve, a programação será divulgada em
todos os meios de comunicação da nossa Imprensa.

Atenção categoria: Votação do Estatuto da
ABCP é adiada para o dia 14 de junho
No último dia 14 de maio, a categoria
decidiu adiar durante Assembleia Geral a
votação do novo estatuto da ABCP para
possibilitar maior contato e participação
nas discussões sobre o Fundo de Greve,
instrumento de grande importância na luta
da categoria petroleira. A nova data já está

marcada e acontecerá no dia 14 de junho.
Durante a assembleia, que contou com
cerca de 50 pessoas, houve novas deliberações. Com o objetivo de possibilitar maior
participação dos petroleiros, foi definido
que os interessados deverão protocolar
suas sugestões, dúvidas ou esclarecimenLEANDRO OLIMPIO

tos nas secretarias de Santos e São Sebastião até 31 de maio. Só serão aceitos os
protocolos com identificação de nome e
contato para possíveis esclarecimentos.
Os documentos serão encaminhados
para o Departamento Jurídico do Sindicato,
que fará sua avaliação até o dia 6 de junho.
As sugestões serão inseridas na proposta de
estatuto já divulgada (Boletim 16, fev/2010)
com as menções de modificação.
O estatuto elaborado a partir destas sugestões será apresentado na nova assembleia, que contará com a presença de um
advogado do Sindipetro-LP. As propostas
que não estiverem de acordo com o Novo
Código Civil (2002) também serão apresentadas, mas com os devidos esclarecimentos.
Vale ressaltar que durante a assembleia
de 14 de junho não serão aceitas propostas
de alteração ou adição, apenas supressão e
aprovação das protocoladas dentro do prazo estipulado.
Algumas das sugestões já apresentadas
incluem mudanças no texto e sugestões
de como o dinheiro em caixa deve ser uti-

lizado. Dentre elas, destinar parte do fundo
de greve para investimentos em área de
lazer; o fim da ABCP, com a devolução do
recurso em caixa a quem contribuiu; e que
parte dos recursos seja aplicada em ações
voltadas aos aposentados associados. A
lista completa de sugestões apresentadas
anteriormente podem ser consultadas no
boletim n° 24, distribuído à categoria na 2ª
quinzena de abril.
Dúvida
Nas discussões durante a assembleia
surgiu uma dúvida sobre a contribuição
atual dos associados ao Sindicato e o repasse da ABCP, já que a contribuição atual é de
2,25% e a porcentagem enviada à ABCP é
0,25%. Foi esclarecido que o repasse atual
é enviado em sua totalidade ao SindipetroLP, uma vez que foi decidido em assembleia, no dia 26 de maio de 2004, que seria
suspensa a contribuição à ABCP já que não
há beneficiário no momento. Portanto, se
fosse aprovado hoje a volta do repasse ao
Fundo de Greve, os associados passariam a
enviar 2,50% de mensalidade.

SINDIPETRO-LP

Sindipetro-LP é independente

N

Boletim n° 26 - maio de 2010

2

No último dia 23 de abril, dois diretores que não estavam representando o
Sindipetro-LP distribuíram boletins informativos da Conlutas, causando inúmeros
questionamentos da categoria sobre a
orientação política do Sindicato.
A distribuição foi realizada, durante o
período da manhã, dentro dos ônibus dos petroleiros que trabalham no
ADM e turno da RPBC. Por
princípios democráticos,
decidimos por consenso não interferir naquele
processo. A única ressalva
feita foi de que durante a
panfletagem ficasse claro
à categoria que não era
uma iniciativa do Sindipetro-LP.
Por isso, alguns esclarecimentos são necessários para eliminar qualquer tipo de dúvida
quanto ao pensamento do Sindicato. O
que queremos dizer é simples: não possuímos vínculo político e/ou ideológico com
nenhuma organização, seja ela quem for.
Somos representantes da categoria e somente a ela somos fiéis e orientados.
Os questionamentos surgiram em função do conteúdo e entrega do boletim.
Logo na capa – a página de maior destaque
de qualquer jornal – foi utilizada uma foto
em que aparece o coordenador do Sindipetro-LP em manifestação, no Terminal
Alemoa. Como título da matéria, a seguinte
frase: “2010: Avançar na construção de uma
nova diretoria para os petroleiros”.
Foi exatamente por isto que a categoria cobrou – com razão - explicações. A
primeira já foi mencionada: não somos filiados, nem possuímos vínculo com qualquer central sindical. Respeitamos todas
as centrais, mas não somos pautados por
suas diretrizes.

A segunda é de caráter ético: a foto
em questão foi usada de forma errônea e
indevida. Em nenhum momento foi solicitada autorização para a sua publicação,
embora devesse ser o procedimento adotado. Da forma como a foto foi usada, o
leitor tem a impressão de que o título da
reportagem é uma declaração do coordenador do
Sindipetro-LP, respaldada
pela diretoria. E isto, claramente, não é verdade.
Repetimos: a panfletagem realizada no dia
23 de abril, sexta-feira,
em nenhum momento
foi encabeçada ou apoiada pelo Sindicato. Nosso
único papel foi de não se
opor, desde que ficasse
claro que o Sindipetro-LP
não teve participação na
distribuição e/ou produção intelectual do
jornal. Além disso, também deixamos claro que não adentrassem aos ônibus com
crachá do Sindicato e sem a autorização
da RPBC.
Nosso caminho é trilhado através da
vontade dos trabalhadores petroleiros.
Ou seja, só faremos parte de alguma organização de trabalhadores caso seja a vontade da categoria. Isso significa dizer que
continuamos independentes, atuando
sob orientação apenas de nossa base.
Por fim, é importante ressaltar que a
manutenção de nossa independência é
condição básica para que a gente possa
combater a interferência de influências
externas. A forma de atuação pela defesa
dos nossos direitos deve ser influenciada
apenas pela base.
Os petroleiros do Litoral Paulista são
nossa entidade maior.

Editorial

Coordenador do Sindipetro-LP

• Aconteceu no Sindicato •

Reta final do Futebol Society

O Campeonato Society 2009 está chegando à sua reta final. A primeira fase do torneio
acabará no próximo dia 29 de maio, com a
partida entre Grupo 5 e Grupo 3, às 11 horas.
O Sindicato agradece a participação de todos
os petroleiros, sobretudo pelo espírito de união
e solidariedade demonstrado em todas as partidas. Confira ao lado as datas e horários dos
próximos jogos.

Confira o calendário dos jogos
29/05 – 11h
Grupo 5 x Grupo 3
Semifinais
19/06– 12h
Grupo 2 X Grupo 5
Final
03/07 – 12h
Disputa de 3º e 4º – 11h

12/06 – 11 h
Vale X Grupo 3

Chave A		
1) Grupo 2		
2) Edisa			
3) Pirambu		

PG
13
9
3

J
6
6
6

V
4
3
1

GP
18
23
8

GC
7
17
26

SG
11
6
-18

Chave B			
1) Grupo 5		
2) Instr.			
3) Alemoa		

PG
6
3
0

J
4
5
5

V
2
1
0

GP
11
5
2

GC
17
9
12

SG
-6
2
-10

Chave C			
1) Vale da Vida		
2) Grupo 3		
3) ADM			

PG
18
10
3

J
6
5
3

V
6
3
1

GP
33
21
5

GC
12
9
13

SG
21
12
8

Handebol Santista

Sindicato apóia projeto criado por petroleiro
Hoje, o Handebol Santista revela talentos
dos 10 aos 21 anos de idade em competições
da Liga e da Federação Paulista de Handebol –
as principais entidades da modalidade.
Desenvolvido desde 2006, o projeto é realizado através de uma parceria entre o CEPE
2004 e a FUPES (Fundação Pró Esporte de Santos), entidade ligada à Secretaria Municipal de
Esportes. Para arcar com custos relacionados
a equipamentos esportivos e transporte, por
exemplo, conta com o apoio institucional de diversas entidades. Dentre elas, o Sindipetro-LP.

Para os aposentados e pensionistas o dia 13 de maio foi marcado por debates
e esclarecimentos sobre a Petros e a AMS.O convidado especial,Paulo Teixeira Brandão, é Conselheiro Fiscal da Petros.
O Petroleiro: Boletim Informativo do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista - Sindipetro LP
Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248, Santos - SP - Telefax (13) 3221-2336 - E-mail: sindipetrosantos@sindipetrosantos.com.br - Sub-sede: Rua Auta Pinder, 218, Centro, São Sebastião - SP - Tel.: (12) 3892-1484 E-mail: sindpetro@uol.com.br - Coordenador Geral: Ademir Gomes Parrela: (13) 9601-9656 - Diretor de Comunicação: Sérgio Buzu (13) 9601 9453 - Diretores liberados de Santos: Edgar Pallari: (13) 9601 9472 César Caetano (13) 9601 9688 - Diretores liberados de São Sebastião: Wilson Roberto Gomes: (13) 7804-1391 e Medina (12) 9708 0152 - Edição e Textos: Maíra Gomes (13) 9601 9567
Leandro Olimpio - Diagramação: Carolina Mesquita - E-mail: imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Gráfica Diário do Litoral

DIVULGAÇÃO

FOTOS LEANDRO OLÍMPIO

Com mais de 79 títulos no currículo e cerca
de 100 alunos espalhados em diversas categorias, o CEPE Clube 2004 Santos se consolidou
como celeiro de craques e hoje representa as
seleções santistas (masculina e feminina) da
modalidade em torneios importantes.
Iniciada com um grupo de filhas de petroleiros para as disputas do Petrofilho, a equipe
criada apenas para interação entre as famílias
dos petroleiros virou coisa séria e, a partir de
2005, foi transformada em projeto pelo petroleiro Eduardo Freire, do laboratório da RPBC.

SINDIPETRO-LP
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FNP indica rejeição de PLR oferecida pela Petrobrás

Proposta é menor que o valor fechado em 2008
Na última quarta-feira (19/05), o RH
Corporativo da Petrobrás apresentou
aos seis sindicatos da FNP uma proposta de PLR que está abaixo de sua riqueza produzida em 2009. Sem o menor
constrangimento, a empresa ofereceu
durante a negociação que se alongou
por mais de quatro horas um valor inferior ao pago no ano anterior. A PLR 2008
teve o menor valor de R$ 17.000,00, sendo R$ 15.000,00 com nomenclatura e R$
2.000,00 como abono de contingência.
Para a PLR 2009, ano em que pulou
da 11ª posição para o 4ª lugar entre as
maiores empresas do ramo energético
do Mundo, a Petrobrás ofereceu apenas
as migalhas do enorme bolo dividido
entre o Governo e acionistas. O piso
proposto foi de R$ 13.750,00 para os
empregados posicionados até o nível
457A, e relação piso/teto correspondente a 2,5 vezes o piso proposto. O valor
fixo oferecido a todos os empregados
foi de R$ 1.370,00.
Usando como argumento o aumento
no número de empregados em aproximadamente 1.500 trabalhadores; pagamento de níveis; lucro líquido menor do
que o registrado no ano anterior; e os
dividendos pagos aos acionistas, a Petrobrás reeditou mais uma vez a velha

choradeira para negar valores condizentes com sua grandeza e valor de mercado conquistado nos últimos anos.
Em contrapartida, omite que o custo
operacional foi menor e que a produção
de petróleo e gás foi maior em 5,25%.
Também não podemos esquecer que
em 2009 a Petrobrás ganhou o status
de 8ª maior empresa global por valor de
mercado e a maior do Brasil. Além disso, neste ano recebeu o título de maior
empresa de capital aberto da América
Latina.
A proposta apresentada pela Petrobrás comprova que nem mesmo em
tempos de lucros recordes há alteração
na sua política de redução de custos
através da precarização dos seus trabalhadores. Enquanto priva os petroleiros
de valores justos, a companhia bate
recordes e engorda em 29% a remuneração da alta cúpula da empresa. Tudo
isso, com o aval do Governo Federal. Enquanto Sérgio Gabrielli e cinco diretores
recebem um bônus de R$ 1,4 milhão, os
petroleiros são “premiados” com uma
PLR ainda menor que a paga no ano anterior.
Por esse motivo que a nossa luta por
uma PLR MÁXIMA E IGUAL PARA TODOS
está na ordem do dia. Não podemos

assistir ao crescimento da Petrobrás
como meros telespectadores. Somos
os protagonistas desta valorização da
companhia. Por isso, é inadmissível que
aqueles que aumentam seus rendimentos em 29% neguem aos petroleiros os
25% permitidos pela resolução (30 de
maio de 1995) que dispõe sobre a PLR
da empresa.

Tal relacionamento jamais será amistoso enquanto a Petrobrás insistir em
desvalorizar seus funcionários para enriquecer especuladores e grupos cada
vez menores de privilegiados. Passou
da hora de cobramos os reajustes que
nos foram negados nestes últimos anos.
PLR MÁXIMA E IGUAL PARA TODOS!

FNP indica rejeição
Após a negociação, a FNP decidiu
por consenso indicar a rejeição dessa
primeira proposta. A empresa tem total
condições de apresentar proposta superior. Os números citados acima falam
por si. Não podemos ter pressa, pois
ainda não há data estabelecida para o
pagamento dessa 2ª parcela. Ela só poderá ser feita no 2° semestre, devido à
antecipação ocorrida. Além disso, a empresa ainda precisa apresentar a taxa de
frequência de seus empregados para
entendermos como foi a distribuição.
Ironicamente, o documento em que
a Petrobrás descreve a proposta de PLR
é finalizado com a afirmação de que
“o processo de negociação é o melhor
caminho para um bom relacionamento
entre a companhia e os representantes
dos empregados”.

Transpetro precariza condições de trabalho com terceirização
Rompimento de direitos, perda de garantias trabalhistas, tratamento desigual,
impunidade. Esses são apenas alguns dos
inúmeros problemas causados pela omissão da Transpetro com os petroleiros terceirizados.
Longe de ser um problema pontual, a
precarização das condições de trabalho
através da terceirização está enraizada na
política de Recursos Humanos da Transpetro. A companhia vem, literalmente,
colecionando casos de irregularidades.
O mais emblemático, ocorrido com a
Rigicar, é um exemplo da prática de eliminação de direitos imposta aos petroleiros
terceirizados. Após atropelar inúmeras

obrigações trabalhistas, ela anunciou que
deixará o quadro de contratadas por “não
conseguir se adequar às leis do trabalho”.
Como diria Petrolino, “abriu o bico”.
Mas não é o único. Outro caso envolvendo terceirizada atingiu funcionários
da Engedep. Após se recusar a pagar a
rescisão, foi necessária a intervenção da
Justiça para que o pagamento fosse feito. Se dependesse da Transpetro, os trabalhadores continuariam sem receber os
direitos.( ver matéria sobre RH Transpetro
na página 4).
Casos como os citados acima apenas
reforçam uma verdade incontestável: em
vez de fiscalizar o cumprimento desses

Saudade
JOÃO PIO DO CARMO

O jardim colorido e as
leituras religiosas de Pio
Foi plantando mudas de frutas coloridas e lendo livros de tudo quanto religião
que Pio, católico da raiz dos cabelos até as
pontas dos pés, degustou cada segundo
da aposentadoria em Sete Barras, sua terra natal. Todos os dias, Pio abria um largo
sorriso ao ver tamanho arco-íris de frutas
em seu quintal - berço de pés de laranja,

acerola, jabuticaba, carambola e afins.
A cidadezinha do Vale do Ribeira não
chegava perto do desenvolvimento de
Santos, mas talvez seja por isso que o desejo de João Pio do Carmo sempre foi de
retorno, nunca de progresso.
Afinal, foi em Sete Barras - que deixou
com apenas 16 anos para ajudar a cons-

contratos, a Transpetro avaliza as irregularidades cometidas. Afinal, ao adotar esta
postura apenas facilita o enriquecimento
ilícito dessas empresas, uma vez que muitas abrem falência e não repassam a verba que recebem aos trabalhadores.
Como se não bastasse isso, a omissão
da Transpetro causa prejuízos à saúde dos
trabalhadores. Além das jornadas exaustivas de trabalho e das metas sobre-humanas de produção, esses funcionários
são obrigados a trabalhar sob pressão,
enquanto vivem em estado de constante
stress por não saberem quando e (se irão)
poder pagar suas contas, já que seus direitos são frequentemente suprimidos.

Vise atrasa pagamento
O mais novo absurdo atingiu trabalhadores da Vise – empresa contratada para garantir
a segurança patrimonial do Terminal Alemoa.
Além de apresentar frequentes falhas no cumprimento do contrato, com irregularidades nos
depósitos referentes ao INSS, a empresa atrasou o último pagamento dos funcionários.
O depósito, que deveria ser efetuado no
dia 07 de maio , foi feito apenas no dia 10 de
maio, no período da tarde.
Mais uma vez denunciamos este atalho
sujo usado pela Petrobrás para retirar os direitos dos trabalhadores. Como tomadora do
serviço, cabe à Transpetro dar um fim a esse
espetáculo de irregularidades.

truir a primeira refinaria do País - onde Pio
passou a maior parte da infância. Foi lá
também onde conheceu Maria do Carmo,
a mulher que lhe daria um casal de filhos
e seria sua companheira por mais de 45
anos.
Ao longo das três décadas que trabalhou na RPBC colecionou amigos, saudades e histórias. Peculiar aos homens que
vivem no campo, o temperamento tranquilo e conciliatório sempre foram suas
marcas.
Durante seis anos foi coordenador da
Igreja Católica da cidade, participando
com energia de todas atividades da comunidade. No último dia 8 de maio, um
casamento agitou as pacatas ruas de Sete

Barras. A festa estava bonita, mas um pedaço de tristeza roubou a cena. Era a ausência de Pio.
O barracão onde os noivos dançaram
foi montado com a ajuda incansável de
Jico – como ele era conhecido. Sua morte
inesperada, consequência de um infarto
fulminante no dia 30 de abril, impediu
que ele alegrasse a festa com seus “causos”
e piadas.
Aos 72 anos, Pio não se cansava de empreender novos projetos. Até poucos dias
atrás estava construindo uma lanchonete,
do lado de casa. O objetivo era tão prosaico quanto a cidade onde escolheu viver:
gastar mais uns dedinhos de prosa e admirar a beleza da vida.

SINDIPETRO-LP
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Negociações nas unidades: fique de olho em seus direitos e denuncie
UN-BS

No último dia 10 de maio, os diretores
do Sindipetro-LP entraram em negociação com a UN-BS para reivindicar soluções para os problemas apresentados
pela categoria. Reflexo da insatisfação geral com a política de Recursos Humanos
da empresa, as principais reivindicações
estavam relacionadas a irregularidades
no pagamento de horas extras, sobre-aviso e interstício. Abaixo, segue a lista dos
principais temas discutidos.
Horas Extras
Exigimos que a empresa adote em
Mexilhão o mesmo procedimento utilizado para o pagamento dos petroleiros
da UTGCA. Como provas, apresentamos
relatórios de frequência alterados pela
gerência da UTGCA e os reapontamentos feitos (os nomes foram preservados).
Com isso, desmascaramos a justificativa
da empresa de que não é possível fazer
o pagamento em função de “duplicidade”
no sistema – argumento usado até hoje
para não atender nossa exigência.
Com a apresentação de provas concretas do procedimento feito na UTGCA,
o RH assegurou que apresentará a proposta para a Gerência Geral avaliar e nos
responder.
Outro ponto que ficou claro é que não

existe nenhum impeditivo RH Corporativo nesta questão. Trata-se de uma medida exclusiva da UN-BS, visto que durante
negociação no Rio de Janeiro o RH Corporativo afirmou que acataria a definição da
UN-BS. Portanto, o problema é local. Por
hora, a UN-BS irá manter a proposta inicial
e a estenderá a todos que receberam em
função deste problema.

e PlanGás.
Interstício
Em relação ao pagamento de indenização do interstício (descanso de 11 horas
que vem sendo desrespeitado) a empresa
afirmou que àqueles que trabalharam em
unidades onde essa indenização é praticada (lista contendo os nomes protocolada no mês passado) foi indicada a data de
25 de junho para o acerto, mas ainda não
saiu. A justificativa usada pela UN-BS é de
que está buscando resposta da gerência
de Urucu, por exemplo, para saber os porquês de cada funcionário ter ultrapassado
sua jornada normal de trabalho.

Estaleiro
Em relação ao pagamento da hora a
mais feita no estaleiro (1 hora por dia), a
UN-BS informou que o pagamento será
feito no dia 25 de junho. Além disso, garantiu que até o próximo mês será concluído o levantamento destas horas por
petroleiro. Estamos cobrando um posicionamento mais preciso sobre a data
em que serão informados os dados por
petroleiro. De qualquer forma, este pleito
já está amarrado.

Sobreaviso
Para os petroleiros (UTGCA) que trabalharam em unidades em que o sobreaviso
é maior do que o valor praticado pela UNBS, a correção é devida. A empresa reconhece o erro e fará o pagamento. Segundo a companhia, há casos que já estão
certos, mas outros ainda não.

Giro da PMLX para a UN-BC
O RH entrará em contato com a gerência específica para verificar a possibilidade de ninguém ir para o BC. Segundo o
RH, que afirmou desconhecer se outras
possibilidades haviam sido sondadas,
esta postura partiu da própria gerência
da PMLX. Outras opções seriam enviar os
petroleiros para a RPBC, UTGCA, Merluza

Mexilhão
Outro assunto importante discutido
durante a negociação é a mudança do regime de trabalho dos Técnicos de Manutenção da PMLX. Apesar de termos conseguido forçar a empresa a parar com o

Leninha continua batalha pela vida e contra
demissão ilegal da Petrobrás
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muita batalha Leninha conseguiu, em 1997,
que a empresa arcasse com os custos dos medicamentos, sendo muitos importados. Com
a demissão, além dos salários, foi furtada de
medicamentos e de assistência médica.
O número de patologias adquiridas na
Refinaria Landulfo Alves, onde trabalhou
durante muitos anos no laboratório, não
deixam dúvidas: Leninha corre risco de
morte. Iniciada com uma dermatite alérgica, a lista de doenças ocasionadas pelo
ambiente de trabalho e, posteriormente,
pela omissão da empresa inclui derrame
pleural, síndrome de cushing iatrogênica
e uma Infecção renal – depois constatada
como Pielonefrite.
Aos 43 anos, Leninha trava uma batalha desigual, mas se recusa a desistir. Sua
demissão foi claramente política. Alegando “abandono de trabalho”, a empresa
praticou uma demissão ilegal, pois foi
executada mesmo com CAT emitida por
um órgão reconhecido, o CESAT (Centro
de Referência a Estudos da Saúde do Trabalhador do Estado da Bahia). Involuntariamente, Leninha transformou-se na
prova viva da política nefasta de Recursos Humanos da Petrobrás. Chamada por
muita gente de “louca”, Leninha mostra
que a loucura está exatamente do outro
lado.
Num estudo de caso, seria fácil diagnosticar a personalidade da empresa.
Incapacidade de manter relações dura-

douras e de sentir culpa; descaso pelos
sentimentos e segurança alheias; insinceridade, com repetidas mentiras e trapaças para obter lucros.
Hoje, ela depende da ajuda de amigos
para ter acesso aos medicamentos que
combatem suas doenças. A FNP está comprometida em amparar Leninha com o
custeio do tratamento médico necessário.
Abaixo, segue os dados da conta bancária
aos companheiros que se solidarizarem
com a causa de Leninha.

SAMUEL TOSTA

Noites insones entremeadas por febre e
calafrios. Dias em que as forças físicas e psicológicas ficam aos pedaços, causando um
isolamento mitigado apenas pela família.
Meses de um exílio profundo, fruto da política perversa da Petrobrás. Essa tem sido a realidade de Edilene Farias - a Leninha - desde
que resolveu se rebelar contra o descaso da
Petrobrás. Este foi seu crime. Mostrar que não
era apenas um número, uma estatística.
Muito além dos três dias no qual ficou
acorrentada em frente ao Edise e do protesto em que realizou o próprio sepultamento,
seu maior “erro” foi denunciar os abusos da
empresa e as condições degradantes de trabalho. No lugar da assistência ao tratamento
de doenças ocupacionais, reivindicação de
Leninha em seus protestos, a empresa escolheu castigá-la com o espectro da vingança.
Por e-mail, dois dias após sua manifestação
pacifica, demitiu Leninha não apenas do seu
quadro de funcionários, mas principalmente
de uma vida digna.
Doente ocupacional desde 1988, após

regime de turno para os Técnicos de Manutenção e retornar com o sobreaviso, foi
informado ao Sindicato que a Petrobrás
(Geral) está reestruturando o E&P e dentro
destas mudanças há a previsão de toda a
manutenção ir para o turno. Esta reestruturação será em médio prazo. Ocorre que
reafirmamos a reivindicação dos Técnicos
da PMLX de não aceitar o turno e preferirem o sobreaviso. A empresa irá fazer
uma apresentação para o Sindicato sobre
os impactos desta reestruturação sobre a
categoria. Esta apresentação será entre o
final de maio e começo de junho. Alerta:
ao que parece, o Sindipetro-NF (da fup) já
aceitou a reestruturação da empresa, inclusive o turno para a manutenção.
Eleições da CIPA
A empresa apresentou a consulta feita
ao Ministério do Trabalho na qual consta
que não há impeditivo legal ao processo eleitoral de forma eletrônica. Por isso,
orientamos todos os companheiros a fazer o Print Screen da tela com o candidato selecionado, imprimir e assinar a folha
com a data do dia, e guardá-la consigo
para uso posterior.

Transpetro

A reunião com o RH Transpetro foi
realizada no dia 12 deste mês no Terminal Almirante Barroso, em São Sebastião.
Foram apresentados mais de 40 itens de
reivindicação e não foi surpresa o Sindicato não receber sequer uma resposta
positiva.
Respostas como “essa questão só com
o Compartilhado no Rio de Janeiro” ou
“vamos estudar e respondemos até o dia
30” foram dadas à maior parte das reivindicações. Um exemplo é a compra de uniformes com Resistência ao Fogo, já que
está em falta para muitos Técnicos de Segurança, e a proibição de emblemas plastificados nos uniformes de contratados.
Caso WORD,desrespeito aos petroleiros terceirizados
Um caso polêmico, que já vem dando problemas há muito, é a situação dos
petroleiros terceirizados pela empresa
Word. O Sindicato já havia comunicado a
Transpetro sobre a situação destes trabalhadores, além de já divulgado em boletins eletrônicos e impressos. Os turnos de
12 horas, período trabalhado apenas nas
madrugadas, são quase como sessões de
terror uma atrás da outra.
Os trabalhadores recebem apenas
uma refeição durante todo o tempo de
vigília, sem sequer um lanche para combater o cansaço. Tudo isso sem nem mesmo um banco nos postos de vigilância.
Como se não bastasse, muitos destes
petroleiros terceirizados trabalharam em
folgas e não receberam por isso. Apenas
nas duas semanas que antecederam a
reunião com o RH foram demitidos treze vigilantes da WORD sem justificativa
plausível.
O Sindipetro-LP exige respeito aos
petroleiros, sejam eles terceirizados ou
não. A Transpetro nos deve respostas e
soluções, estamos de olho!

