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União construída entre os Sindipetros Litoral Paulista, Unificado SP e SãoJosé dos Campos pode ser decisiva
para a construção de uma greve nacional unificada, única ferramenta capaz de derrotar a venda de ativos, os
ataques históricos em nosso act e a tentativa de entrega do pré-sal

S

indipetros Litoral Paulista, São José dos
Campos e Unificado SP irão mobilizar suas
bases de 13 a 16 de outubro.
A Jornada Unitária de Lutas é uma vitória da
categoria petroleira, uma vitória da mobilização
que realizamos há mais de duas semanas e que
tem como um dos objetivos centrais justamente
chamar a atenção dos petroleiros das demais
bases para a necessidade de se construir uma
mobilização ainda maior.
Por diversas vezes, ao longo dos atrasos, cortes
de rendição e demais paralisações, ouvimos
muitos questionamentos dos trabalhadores sobre o
cenário nacional, sobre a unidade dos sindicatos.

Uma preocupação legítima, compartilhada pela
direção do Sindipetro-LP, pois entendemos que
nenhuma divergência política e programática
pode estar acima da necessidade concreta de
unificar todos os trabalhadores na luta contra a
privatização da empresa e o retrocesso em nossos
direitos. Aquilo que temos em comum, aquilo que
concordamos, que é a necessidade de uma luta
nacional de todos os sindicatos, deve prevalecer.
Para nós, a consolidação desta jornada é um
primeiro passo fundamental para a construção de
uma greve nacional da categoria.
Vamos transformar o estado de São Paulo
em uma grande trincheira de lutas para derrotar

a venda de ativos e os ataques que a empresa
tenta impor a direitos históricos, arrancados com
muita luta. Lutar contra o desmonte da Petrobrás
e contra a entrega do pré-sal é também lutar pela
preservação de nossos direitos.
Neste sentido, pedimos aos petroleiros e
petroleiras de todo o Brasil que se incorporem ao
calendário construído em São Paulo, chamando
suas direções a se somar na luta. Que o espírito
de luta se espalhe por todo o Brasil, que este
calendário fique ainda maior!
Em defesa da Petrobrás, contra a entrega do
pré-sal e por um ACT digno: nenhum direito a
menos! Construir a greve nacional de petroleiros!
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PETROLINO meteBRONCA!
RPBC
Não pode doer nada
O petroleiro da RPBC que tiver dor de cabeça vai ter que aguentar
até o fim do expediente. No SMS/SO não tem remédio pra nada. A
situação beira a calamidade. O povo tá super canguinha e não quer
gastar. Só por Deus!
O GG que pensa ser Deus
Não é o primeiro e nem será o último a pensar que é Deus, mas o
GG da RPBC passou do limite. Assédio moral coletivo, quebra de
acordo com pessoal do turno, descumprimento do ACT (não liberando código 1052)... a lista é enorme. E enquanto ele perde tempo
prejudicando a categoria e a empresa, sobram acidentes e clima
de insegurança. E os cipistas eleitos, que poderiam ajudar a evitar
isso, são boicotados. Não convoca pras reuniões! A categoria já fez
sua homenagem a ele: duas vaias estrondosas na porta do CEAD! E
as “homenagens” só começaram...
EDISA
Bora pra dentro!
Durante o movimento realizado no dia 25 de setembro dois gerentes
da área de Segurança estavam desesperados para que o pessoal
entrasse e não aderisse ao protesto. Os chefetes saíram na calçada,
quase na rua, para pedir para o pessoal entrar porque a entrada
para o serviço estava garantida. Se continuar mandando entrar, vai
ser o Sindicato que vai entrar em peso!
Tem gente com saudade da borracha
O gerente da futura plataforma de pré-sal andou falando por aí uma
coisa bem esquisita. Depois da mobilização do dia 25, o aspirante a
general sete estrelas, disse que sente saudade da ditadura porque
a“borracha ia cantar”. Veja bem a situação! Será que ele ia gostar
de passar por uma sessão de pau de arara? Olha o tipo de gestor
que a Petrobrás entrega seu futuro.
Que prioridade é essa?
Os gerentes do Ativo Centro não estão preocupados com venda deativos, com leilão do pré-sal, com retirada de direitos. Nada disso. A
prioridade das gerências de produção é arrumar mesinha e se barbear. Infelizmente, segurança, meio ambiente, saúde e ambiência
não fazem esses gerentes perder o sono. Curioso, não?
Eita economia porca
O Sindicato denunciou e as coisas ainda não mudaram no Valongo.
As previsões de pane no sistema elétrico começam a se desenhar.
No dia 12 de setembro, um dos principais transformadores de entrada de energia da torre superaqueceu e literalmente “virou fumaça”
(que não foi detectada pelos sensores). Agora o prédio está sendo
alimentado pelo trafo reserva que também vem apresentando superaquecimento. Tanto problema é resultado da pressa em entregar o
prédio no prazo. Saudades dos tempos do antigo SEGEN, onde o
quadro da engenharia era considerado um dos melhores do mundo.
Foi só terceirizar projetos e obras para abrirmos brechas para aditivos e mais aditivos em contratos com empreiteiras suspeitas, e ainda
com serviços mal prestados e mal fiscalizados. Fica a dúvida, nesses
tempos de Lava-Jato, se toda essa situação não é proposital. E ainda querem o sacrifício da categoria em abrir mão de vários direitos.
Estamos de olho e aguardando a regularização da NR-10 e NR-13.
UTGCA
Quem disse que não pode?
A gerência da UTGCA inventou uma modalidade nova na unidade
– boicote aos diretores do Sindipetro-LP, mesmo fora de período de
greve. Os caras inventaram de barrar a entrada dos representantes
por livre e espontânea vontade. Isso é uma clara prática antissindical e não deve existir. Onde já se viu isso? Se acontecer um acidente
grave? Como faz? Vamos parar com isso agora!
ALEMOA
Conserta logo, vai!
As bicicletas usadas para fazer o transporte de amostras, que
saem das embarcações para levar para o laboratório, estão de
dar dó. Elas estão velhas e sem manutenção. Tem um companheiro terceirizado que quebra o galho, mas não tá dando conta. A

chefia sabe que as magrelas são para carregar material pesado
e isso os ajuda a cumprir o padrão e fazer a tarefa com qualidade e segurança. O chefe vendo tudo isso ainda se acha no direito de ser engraçadinho. Ele mandou a galera consertar tudo. Haja
cara de pau! Dá para parar de ser o Bozo e fazer o que é certo?
Chefe borracho abre o berreiro
Tem chefe borracho no terminal que não sabe nada. O coitadinho
não sabia que os atrasos do turno geravam hora extra e ficou magoado com os trabalhadores, tadinho! Pra confirmar a informação, ele
ligou para a gerente de RH da Transpetro e depois do que ouviu ficou bravinho o resto do dia e sem falar com ninguém. Pobre garoto!
Põe na tela
Tem chefe que deu pra ser o Datena. Ele expõe o índice de absenteísmo dos trabalhadores para quem quiser ver. E isso pra mim é
assédio moral e a vontade de ver a galera brigando. Quem precisa
faltar é exposto ao vexame. Mesmo que seja pra ir ao médico, usando algum código ou por algum compromisso ou doença. Nada disso
caracteriza abandono de trabalho. Isso é ilegal e tem que parar já.
Você tem fome de quê?
Dia desses a galera foi pegar gelatina e tomou um susto. A comida,
que tava na bancada, tava toda embolorada. Isso é reflexo da precarização dentro das terceirizadas e da economia que a empresa
cisma em fazer. Pera lá! Isso já é demais! Será que a rapaziada vai
ter que ter um piriri pra tudo mudar?
Nem o Quevedo desvenda esse mistério
Existe uma ficha de empregado que fica na intranet e lá consta tudo
que foi feito de curso dentro da companhia. O Sindicato tava cobrando cursos de NR e brigadista. E como num passe de mágica,
para dar um cala boca na diretoria, apareceram nas fichas todos
os cursos. A coisa é tão fabulosa que teve gente que fez 30 horas de
curso num dia que só tem 24 horas. E aí, Quevedo? Me conta esse
mistério.
AEROPORTO DE ITANHAÉM
Competição desleal
Alguma mente brilhante resolveu tirar a máquina de café do hall
de embarque para a sala de briefing. Adivinha só o motivo? Para
não competir com as vendas do quiosque. A pergunta que não quer
calar... A Petrobrás se importa com a categoria ou com o quiosque?
MERLUZA
O anjo da guarda tá sempre alerta
Mais uma vez, o anjo da guarda plantonista de Merluza fez um excelente trabalho. Os trabalhadores saíram ilesos de um vazamento
de H2S, que aconteceu mês passado. Durante a lavagem da linha
de incêndio para reparo ocorreu uma reação química provocando
um vazamento de H2S para atmosfera. A concentração chegou a 12
ppm. Como não teve vítimas provavelmente a empresa não registrou e deu o assunto por encerrado. Tenho certeza que isso deveria
ser investigado para que não se repita. Até quando vamos precisar
da sorte resolver o descaso da empresa?
Fosfato é bom pra falta de memória
O pessoal da UO-BS anda precisando de fosfato pra melhorar a memória. Rolou na plataforma uma inspeção do CONAMA e nenhum
representante do sindicato esteve presente. Adivinha por quê? Porque eles se “esqueceram” de cumprir o ACT e não enviaram um oficio notificando a entidade. Vou prescrever fosfato para ajudar esse
povo.
MEXILHÃO
Cadê todo mundo?
A Plataforma de Mexilhão recebeu, no mês passado, a comitiva da
Comissão Nacional do Benzeno e isso promoveu uma verdadeira
cena bizarra. Ninguém sabe o motivo, mas a gerentada mandou
todo mundo cair fora da área durante a visita. A coisa foi tão bem
organizada que os terceirizados foram liberados para os camarotes entre as 9h e as 14h. Parecia cidade fantasma. É estranho, o
que será que a empresa tem tanto a esconder? Estamos de olho
nessa papagaiada!

JUSTIÇA

RMNR EM JOGO: AUDIÊNCIA NO TST PODE MUDAR
OS RUMOS DAS AÇÕES CONTRA A PETROBRÁS

A

Audiência de Conciliação e Instrução
no Dissídio Coletivo suscitado pela
Petrobrás para (re) discutir a cláusula
do Acordo Coletivo que disciplina a RMNR
terá nova audiência no dia 19 de outubro data não divulgada oficialmente.
No início desta semana (13 e 14), os
advogados da FNP se dirigiram até Brasília
para expor aos ministros do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) o entendimento
da federação sobre a RMNR. Segundo o
jurídico do Sindipetro-LP, independentemente
da decisão (favorável ou não à categoria)
não haverá implicação imediata sobre as
ações em andamento. Isso porque além das
ações tramitarem em hierarquia diferente,
pela Subseção Especializada em Dissídios
Individuais 1 (SDI-1), as partes poderão
recorrer com embargos ou outros recursos.
Relembre a ação
A FNP se reuniu no dia 9 de dezembro
com integrantes do RH da Petrobrás para
confrontar planilhas apresentadas pela
empresa nas audiências de conciliação do
Dissídio Jurídico no TST.
Em audiências realizadas no TST, no

dia 18 de novembro de 2014, a Petrobrás
deu destaque à apresentação de planilha
contendo mais de 100 altos salários
pagos praticados por ela. Foi a tentativa
de sensibilizar (economicamente) aquele
Tribunal para inviabilizar as ações. No
entanto, esses salários resultam de uma série
de adicionais que fogem ao objeto do Dissídio
Jurídico (ou verbas dedutíveis da RMNR).
No mesmo dia, o vice-presidente do TST
havia solicitado também que a empresa
apresentasse proposta de conciliação para
os inúmeros processos pendentes ou decisões
já transitadas em julgado, mas nenhuma
proposta foi apresentada pela empresa.
O ataque à RMNR no ACT
Nesse acordo coletivo, a Petrobrás tenta
sepultar duas ações judiciais que a categoria
move contra ela: a ação do reflexo das horas
extras no DSR/RSR e a RMNR.
Uma das teses que os sindicatos
defendem no TST é que não consta no acordo
coletivo que deve ser incluído no cálculo do
complemento da remuneração mínima os
adicionais de periculosidade, o adicional
noturno, de hora repouso alimentação e de

sobreaviso.
Ou seja, o cálculo do complemento da
RMNR deveria ser feito como? Complemento
é igual a RMNR menos salário base. Essa
forma de cálculo foi vitoriosa na Seção
de Direitos Individuais do TST, o que
trouxe um enorme benefício financeiro
aos trabalhadores e garantiu tratamento
isonômico daqueles que laboram nas áreas
operacionais e em regimes especiais.
Na atual proposta de acordo, a empresa
altera toda a redação da cláusula que trata
da RMNR para que conste expressamente que
todas as cláusulas dos acordos assinados
desde julho/2007, quando foi implantada a
RMNR, devem ser interpretadas de modo que
no cálculo do complemento da RMNR devem
ser incluídos todos os adicionais recebidos
pelo trabalhador.
Na prática, o que a empresa quer é
matar no berço a ação da RMNR. Porque
essas cláusulas, inclusive, retroagem a
2007, dizendo que desde 2007 essas eram
as fórmulas corretas a serem adotadas. Se
a categoria assina, estará abrindo mão do
direito obtido nessa ação não só daqui para
frente, mas de tudo que tem de 2015 para trás.

PETROS

SINDIPETRO-LP APOIA OS CANDIDATOS DA FNP
PARA OS CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO
Sindipetro-LP apoia os candidatos da FNP para os Conselhos Fiscal e Deliberativo da Petros.
Nesse momento de ataques aos direitos dos petroleiros, precisamos de representantes comprometidos e engajados com as lutas da categoria.
Por isso, nós, da diretoria do Sindipetro-LP, apoiamos os candidatos da FNP para os Conselhos Fiscal e Deliberativo da Petros.
Dos dias 14 a 28 de outubro vote nas chapas da FNP!
CONSELHO DELIBERATIVO DA PETROS

CONSELHO FISCAL DA PETROS

VOTE

VOTE

82

FERNANDO SIQUEIRA

VOTE

75

PAULO BRANDÃO

AGNELSON CAMILO

73

VINÍCIUS CAMARGO

ARTHUR FERRARI

EDSON ALMEIDA

A BOLA VAI ROLAR

VEM AÍ O NOVO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY
PRINCIPAL CLUBE 2004/SINDIPETRO-LP
Inscrições até 19 de outubro. Todos os associados do Cepe e do Sindicato podem participar!
Pra não deixar a bola parada, CEPE e Sindipetro já estão com tudo
pronto para uma nova competição: será o Torneio de Futebol Society
PRINCIPAL Clube 2004/Sindipetro-LP.
Todos os associados das duas entidades podem participar, montando
suas equipes. Mas fique ligado nos critérios para a inscrição. A idade
mínima é 18 anos e será permitido em campo no máximo dois atletas (na

linha) abaixo de 30 anos. Essa regra não se aplica aos goleiros.
Para a definição da data dos jogos, assim como a forma do torneio e
regulamento, ficou agendada uma reunião para o dia 20 de outubro com
os representantes das equipes às 18 horas, na sede do Clube 2004. Os
interessados devem entrar em contato com o diretor Eduardo através do
telefone 99138-0453. Participe!
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MOVIMENTO PETROLEIRO

DIA 21, QUARTA-FEIRA, ASSEMBLEIA PARA
DEFINIR OS RUMOS DA MOBILIZAÇÃO!
Movimento realizado até aqui pela categoria nos enche de orgulho. Se enfrentou com o assédio e
retaliação de gerentes que atuam como inimigos da categoria e da Petrobrás, mostrou ao Brasil a
necessidade de lutar e foi decisivo para a construção da unidade no Estado de São Paulo

D

esde o início da campanha,
realizamos até aqui duas
assembleias muito importantes.
Tanto por sua representatividade, com a
presença de aposentados, pensionistas
e petroleiros da ativa de diversas
unidades e setores, tanto pelo número
de trabalhadores presentes: a casa do
petroleiro ficou cheia.
Se há alguma dúvida sobre
a importância de assembleias
representativas e com a categoria
presente, a resposta está na
mobilização realizada pelo Litoral
Paulista até aqui: mobilizações em
todas as unidades, com a categoria
convencida da necessidade de lutar,
tomando pra si o papel de definir qual
a melhor estratégia de luta.
Os atrasos, cortes de rendição
e atos realizados em nossa base
se transformaram em verdadeiros
seminários de greve, com a categoria
discutindo junto com o sindicato cada
detalhe da luta.
Por isso, é muito importante que mais
uma vez a categoria marque presença

no próximo dia 21 de outubro, na sede
e sub-sede do Sindicato, para fazer um
balanço do movimento realizado até aqui
e ajudar o sindicato a apontar os rumos
da mobilização.
Inicialmente, havíamos agendado
a assembleia para o dia 15 de outubro
– data-limite indicada pela categoria e
pela FNP para a direção da Petrobrás
apresentar uma nova proposta. No
entanto, diante da construção da Jornada
Unitária de Lutas em SP, entendemos
que o mais coerente seria realizar
uma assembleia à luz desses novos
acontecimentos.Afinal, sabemos que
esta unidade construída no estado de
São Paulo pode ser decisiva para a
ampliação da mobilização para outros
estados e regiões. Esse é nosso objetivo.
Portanto, não se esqueça! Dia
21 você tem compromisso marcado
com a categoria, com o seu futuro.
A 1ª chamada será às 17h30 e a 2ª
chamada às 18h. Aos petroleiros da
UTGCA, às 19h e 19h30. Lembramos
ainda que também haverá assembleia
em Merluza e Mexilhão.
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