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PORQUE A GASOLINA

É TÃO CARA?
Q
uatro fatores são responsáveis pela alta dos
combustíveis no Brasil:
preço dos combustíveis em paridade com o mercado internacional; diminuição da produção
das refinarias do país; aumento
das importações de derivados de
petróleo e alta carga tributária.

Preço internacional
Desde maio de 2016, quando Pedro Parente foi nomeado presidente da Petrobrás por Michel Temer,
a política de preços dos combustíveis da empresa passou a ser
atrelada às variações do mercado
internacional. Com isso, qualquer
fator externo, seja conflito na Síria, ataque terrorista em Londres
ou uma mensagem twittada por
Donald Trump, pode aumentar o
preço do combustível aqui.
Segundo Parente, essa política
aumentaria a competitividade da

empresa e com isso valorização
de suas ações na bolsa e, consequentemente, retornaria em lucro
para os acionistas e investidores.
Parente tirava, e seu sucessor,
Ivan Monteiro, tira dessa conta o
papel social da Petrobrás, que por
ser parte da União, e portanto do
povo brasileiro, teria que absorver
a volatilidade dos preços do mercado estrangeiro, beneficiando
diretamente a população. É fato
que o aumento dos combustíveis
dos últimos dois anos foi muito
além da inflação.
Redução da produção/aumento
da importação
Não fosse o bastante manter a
Petrobrás apenas como uma empresa do ramo de petróleo, dando
lucro a investidores e deixando a
população à mercê da ganância
dos empresários donos de postos
de combustíveis, Temer mandou

diminuir a produção nas refinarias do país, que hoje operam
com menos de 60% de sua capacidade.
Essa redução foi arquitetada
para aumentar o custo de produção no país e com isso incentivar
a importação de derivados de
petróleo de países como EUA, que
hoje importa 80% do combustível
que consumimos no Brasil. No
geral, em 2017 houve aumento de
62,8% das importações de óleo
diesel, combustível mais consumido do Brasil. Já as compras externas de gasolina, de novembro
de 2016 ao mesmo mês de 2017
cresceram 53,8%.
Carga Tributária
Atualmente 46% do preço do
combustível são para pagar impostos. Desses, 30% é de ICMS;
16% Cide Pis/Pasep e Cofins. No
mais, 13% são custos com etanol

anidro, que na composição na
bomba representa 27% do combustível comercializado, e 12%
para a distribuição e revenda. Em
julho de 2017 o governo aumentou
o PIS Cofins incidente sobre a gasolina, passando de R$ 0,38 para
R$ 0,79 por litro. A medida foi
considerada burocrática e ineficiente até mesmo para setores da
economia que apoiaram o novo
governo. O aumento do imposto
foi alternativa de Temer para driblar a decisão do STF, que excluiu
o ICMS da base de cálculo desses
dois tributos.
Ao invés de reduzir o tributo,
Temer decidiu dobrar a contribuição e aumentar com isso a arrecadação de impostos, acabando
com qualquer possibilidade de
redução no valor do combustível.
Juntas, Cide Pis/Pasep e Cofins
representam hoje cerca de R$ 0,89
no litro do combustível.

VENHA COMEMORAR!

Sindipetro-LP promove festa de
posse no próximo dia 28 de julho

N

o dia 28 de julho (sábado)
os associados e dependentes habilitados do
Sindipetro-LP têm compromisso
marcado - a festa de posse da
nova Diretoria. O evento acontecerá das 12h00 às 20h00 na sede do
Sindicato, em Santos, com direito
a churrasco, música ao vivo e
bebidas (cerveja, água e refrigerante).
Os interessados devem entrar
em contato através do telefone
3202 1100 ou comparecer à nossa sede para fazer a inscrição.

O prazo até às 18h do dia 20 de
julho. Só poderão participar do
evento associados e dependentes
regularmente habilitados, ou seja,
pais, cônjuge, filhos menores de
21 anos ou até 24 anos se estiver
cursando a faculdade.
No dia do evento é necessário
apresentar a carteirinha de sócio
ou documento de identificação
com foto, sem isso não será permitida a entrada.
A nova Diretoria conduzirá as
lutas da categoria pelos próximos
três anos (2018-2021).

CHEGA DE GESTORES!

Defesa da soberania e dignidade do trabalhador
devem ser as palavras de ordem nessas eleições
Desde que o mundo é mundo,
em vários momentos de nossa
história, se repete a demonização
de políticos, para lançar pessoas
de fora do circulo vicioso da
política: geralmente empresários,
administradores de empresas
com reputação e fortuna que
os colocam acima de qualquer
suspeita. Também não é raro
lançarem pessoas da área da
comunicação, apresentadores
de programas de TV, jornalistas,
atletas, artistas e nessa busca
por renovação temos hoje o congresso mais conservador desde
1964.
Desiludidos em votar em políticos de carreira, a população tem
ido na onda da vez, que é eleger
gestores. Nessa levada, a população da cidade de São Paulo elegeu João Dória, apresentador de
TV e empresário, dono da Lide,
empresa criada para aproximar

políticos de empresários. Ainda
com discurso de “o diferente na
política”, Dória fez o mesmo que
seu colega do PSDB, José Serra,
quebrando a promessa de terminar seu mandado como prefeito.
O congresso tem mais empresários do que trabalhadores e é
por isso que todas as propostas
que favorecem setores como o
agronegócio, a indústria e o setor
financeiro são aprovadas com folga pelas bancadas patrocinadas.
Não há vácuo na política.
Quando escolhemos votar seduzidos por propaganda eleitoreira,
porque seu artista preferido indicou, ou mesmo porque o amigo
do seu amigo é próximo de determinado candidato, abrimos mão
de escolher alguém que represente nossos ideais, que entenda
nosso lado e que não tenha rabo
preso com empresários.
A máxima de que trabalhador

vota em trabalhador nunca foi
tão apropriada como hoje. Devemos ficar atentos ao canto da
sereia, que se repete a cada dois
anos, seja nas eleições nacionais
ou regionais.
Não será um sujeito que não
tem trabalho nem para escolher
a roupa que vai usar durante o
dia, que vai lutar pelo seu direito
a saúde, educação, segurança e
emprego digno.
A mudança na política nacional
tem que partir de nós, eleitores,
trabalhadores e trabalhadoras,
que sabem o quão duro é conquistar o suado salário no fim
do mês e manter as contas em
ordem.
Vamos defender nosso país
escolhendo candidatos que representem o trabalhador e defendam
nossa soberania! O país é nosso,
o voto é nosso. O petróleo é do
Brasil!
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SINDIPETRO-LP REALIZA
CAMPANHA DE
CADASTRO DE E-MAILS
Com o objetivo de aperfeiçoar
nosso canal de comunicação
com a categoria, o Sindipetro-LP,
por meio do Departamento de
Imprensa, está realizando um
novo cadastro de e-mails. Pedimos aos petroleiros interessados
em receber nossas notícias que
enviem seus e-mails pessoais,
para que sejam cadastrados em
nosso boletim eletrônico.
Por isso, pedimos que enviem
seus contatos pessoais ao e-mail
imprensa@sindipetrosantos.
com.br, com o titulo CADASTRO
e o e-mail de contato.
Além disso, ressaltamos que
todas as notícias divulgadas por
meio de boletim eletrônico são
postadas em nosso site e fanpage facebook.com/sindipetrolp

GRUPO 2 VENCE UTE
NA DISPUTA FINAL
DO SOCIETY
Marcando as comemorações
do aniversário de 60 anos do
Clube 2004 e do Sindipetro-LP,
no dia 10 de junho, teve a final
do campeonato Futebol Society
Clube 2004/Sindipetro-LP 2018
na quadra do CEPE Santos.
O jogo acirrado da final aconteceu no dia 10 de junho, com
a vitória do Grupo 2 por 3 a 2
sobre o UTE.
No amistoso de abertura da
final, entre o Mistão de jogadores contra a Ponte Preta, vitória
do Mistão que fez 4 gols, contra
1 da Ponte Preta.
O Campeonato Futebol Society
Clube 2004/Sindipetro-LP vem
mesmo com esse intuito: promover o esporte e propiciar confraternização entre amigos. Não só
de luta vive a vida, mas é também com atividades como essa
que aproximamos os guerreiros
e fornamos nossos laços para
além da vida laboral.

4

QUEM É IVAN
MONTEIRO

?

E

mbora a renúncia de Pedro Parente da
presidência da Petrobrás seja uma conquista digna de ser comemorada pelos
petroleiros (que, aliás, festejaram na Praça da
Independência, em Santos, em evento organizado pelo Sindipetro-LP e a Frente Sindical
Classista), o novo presidente da Petrobrás, Ivan
Monteiro, está aí para nos colocar de volta a
realidade. Monteiro assumiu oficialmente a
empresa no dia 5 de junho, mas já em sua estreia, no dia 2, aumentou o preço da gasolina,
mostrando a que veio: manter a política de
preços de acordo com as variações do mercado
internacional e continuar o desmonte do Sistema Petrobrás.
Relatos da mídia indicam que Ivan Monteiro
apenas aceitaria o cargo se o governo garantisse não interferir na estratégia atual da
empresa. No pronunciamento, Temer falou que

não haverá qualquer interferência na política
de preços da companhia.
Na Petrobrás desde 2015, quando foi indicado
como diretor financeiro da empresa, por Aldemir Bendine, hoje preso pela operação Lava
Jato por receber dinheiro da Odebrecht, Ivan
é responsável por comandar o programa de
venda de ativos da estatal.
Engenheiro de formação, Monteiro fez carreira no Banco do Brasil. Em 2009, chegou à vice
-presidência de Finanças, Mercado de Capitais
e Relações com Investidores da instituição.
Bem visto pelo “mercado”, Monteiro era elogiado pelos agentes financeiros até quando seu
chefe era criticado. À época da nomeação de
Bendine para o comando da Petrobrás, o mercado reagiu negativamente ao nome escolhido
por Dilma Rousseff, mas elogiou a indicação de
Monteiro para a diretoria financeira da estatal.

O novo presidente da estatal resistiu à queda
de Bendine e ficou no cargo a convite de Parente. Sob a gestão do ex-ministro de FHC, Monteiro perseguia uma meta de desinvestimentos
na Petrobrás de 21 bilhões de dólares para o
biênio 2017-2018. No início do ano passado, ele
afirmou que a empresa tinha uma carteira de
ativos de 42 bilhões de reais que podiam ser
vendidos.
A greve dos caminhoneiros abriu a discussão
nacional sobre se a política de preços adotada
pela Petrobrás é a melhor para o Brasil. Está
claro para a população que a Petrobrás precisa
assumir seu papel social e econômico para o
desenvolvimento do país.
Cabe a nós, petroleiros, denunciarmos o
desmonte da maior empresa do país e encamparmos uma briga que não é só da categoria,
mas de todo brasileiro.

Equacionamento da Petros
O Sindipetro-LP estará recebendo até o dia 20 de julho comprovante de residência, com endereço
do Litoral Paulista, e holerite da Petros que contenha o desconto de taxa extra. A documentação será
enviada para que o juiz analise a documentação e tome as medidas cabíveis pelo descumprimento da
liminar que suspende a cobrança do equacionamento aos petroleiros da base do Sindipetro-LP.
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RESOLUÇÃO 23 – 2018

AMS e Benefício
Farmácia o que muda?

A

Resolução 23-2018 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
alterou as regras de custeio dos
planos de saúde das estatais. O
objetivo, de acordo com as resoluções, é colocar uma trava no
que eles chamam de “crescimento
acelerado dos gastos” com plano
de saúde das empresas estatais.
Segundo informações divulgadas, o percentual dos gastos
de saúde com funcionários ativos
e inativos na folha de salários do
ano passado, acrescido de uma
margem de 10% ou o limite máximo de 8% da folha – o que for menor- será o teto para as empresas
custearem os planos das companhias estatais por autogestão.
As novas medidas são mais
uma forma de destruir a necessidade de melhoria da governança
nas empresas públicas, reforçando o propósito do governo federal
de sucateamento das estatais,
mirando-se na privatização como

objetivo final.
Frente a essa ameaça, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) vai lutar e defender os
direitos dos trabalhadores ativos e
aposentados.
Principais pontos da Resolução 23
1 - Atualmente, a fórmula de
custeio da AMS está protegida
pelo acordo coletivo da categoria
e é administrada pela própria
Petrobrás, ou seja, não há custos
adicionais aos beneficiários para
gerir o plano. Ao final da vigência de nosso acordo coletivo, em
setembro de 2019, se a Petrobrás
aplicar o que determina a Resolução 23, a autogestão do plano
de saúde não poderá mais ser
feita pela companhia, que deverá
contratar uma empresa terceirizada para administrar o plano.
Com isso, o plano de saúde ficará
mais caro para os petroleiros, pois
deverá arcar com os custos da

gestão do plano.
2 – Com a aplicação da Resolução 23, a Petrobrás não poderá
mais anunciar em seus editais
para concurso público que fornece
plano de saúde aos seus empregados. Ou seja, ao não indicar o
benefício nos editais de concurso
público, mesmo estando em nosso
acordo coletivo, estender o benefício para os futuros novos empregados será uma liberalidade da
empresa, e não mais um direito
aos futuros empregados.
3 – O custeio dos planos de
saúde passaram a ser, obrigatoriamente, de no máximo 50/50
(50% pago pelo usuário e 50%
pago pela empresa). Se hoje,

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Estão abertas inscrições para vagas
remanescentes das aulas de pilates
As aulas de Pilates Solo
para sócios e dependentes do
Sindipetro-LP estão a pleno vapor!
As aulas acontecem às segundas e
quartas, das 9h às 10h, e às terças
e quintas-feiras, das 16h às 17h.
Não há contraindicação, sendo
inclusive altamente recomendado
para o pessoal da terceira idade,

por inúmeros benefícios, dentre
os quais destacamos melhora na
capacidade respiratória, equilíbrio,
flexibilidade e postura.
Para participar das aulas de
Pilates Solo é preciso atestado
médico, comprovando a aptidão
física para os exercícios. O
atestado pode ser prescrito por

cardiologistas, ortopedista ou
Clínico Geral. Os associados
podem contar com a avaliação
médica de nosso Clínico Geral, que
atende na sede do sindicato, com
horário marcado.
Para agendar um horário com o
clínico e/ou reservar sua vaga na aula
de Pilates, ligue para 3202-1100.

com a fórmula 30/70, já é oneroso
para o beneficiário, o custeio de
metade do plano, acrescido do
custo de gestão do convênio, irá
encarecer ainda mais os trabalhadores.
4 – O plano de saúde para aposentados, que hoje está garantido
em acordo coletivo também com
a fórmula 30/70, de acordo com
a resolução não poderá ser mais
custeado pela Petrobrás. Assim,
quem quiser continuar com o
plano de saúde da empresa terá
que pagar 100% do custo. Frente a
essa ameaça, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) vai lutar
e defender os direitos dos trabalhadores ativos e aposentados.
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VITÓRIA

Aposentadoria especial, por benzeno,
é conquistada no Litoral Norte

A

pós cinco anos de judicializada ação coletiva, o Sindipe
tro-LP conquistou mais uma
vitória para os trabalhadores do
Tebar: a inclusão em seus Perfis
Profissiográficos Previdenciários
(PPPs) de que são expostos a agentes químicos e físicos em seus locais
de trabalho, incluindo o temeroso
Benzeno.
Esse registro, que é feito no campo
15 dos PPPs dos empregados,
permite que o trabalhador, ao se
aposentar, tenha direito de conseguir o benefício pela Aposentadoria
Especial. No caso dos trabalhadores
aposentados há 10 anos, a decisão
garante revisão de sua aposentadoria, retroativos a este período.
Além disso, a sentença permite
enquadrar o terminal em programas
de redução dos riscos a exposição
dos agentes químicos e ruídos.
As perícias nas unidades foram
primordiais para as decisões favoráveis aos trabalhadores do Litoral
Norte. Todas as visitas foram acompanhadas pelos diretores lotados
no Tebar. O diretor Marcelo Juvenal
Vasco do Departamento de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente da
FNP e do Sindipetro-LP participou,
desde 2015, como assistente técnico,
de todas as visitas do perito judicial
nas áreas do Terminal, encerrando
a última visita em 30 de março de
2016, data da entrevista feita com
trabalhadores de todos GHEs.
PPPs da UTGCA
Na UTGCA também saímos
vitoriosos, garantindo na Justiça
que todos os PPPs mencionem a
presença de hidrocarboneto na

Na UTGCA ganhamos uma ação
para que todos os PPPs mencionem a presença de hidrocarboneto na unidade

unidade. A vitória foi em primeiro grau e ainda cabe recurso.
No entanto, a decisão já garante
que nas ações de revisão de
aposentadoria não seja mais
exigido perícias individuais, o
que pode fazer com que o INSS
reconheça a atividade especial
dos trabalhadores da UTGCA.
Caso não haja o reconhecimento
à exposição, ainda assim uma
ação movida pelo trabalhador
correria mais rápido por não
precisar fazer perícia. Geralmente um processo para revisão
de aposentadoria, considerado
rápido, dura de dois a três anos.
Porém, em um recente processo
feito pelo nosso jurídico, da apresentação do pedido à sentença
favorável, durou cerca de cinco
meses.

Cubatão, Alemoa e plataformas
Os processos também foram
montados em 2013, uma para
cada unidade operacional. De
autoria do advogado Marcus
Coelho, especialista em direito
previdenciário, as ações tinham
como um dos objetivos garantir a
aposentadoria especial, de forma
qualitativa, por exposição ao benzeno e seus derivados. Na RPBC a
perícia ainda está em curso desde
2017, onde foram verificadas
várias unidades pertencentes ao
PPEOB. O terminal da Alemoa
também foi visitado pelo perito
acompanhado pelos diretores do
sindicato em 2016, que resultou
em laudo favorável as exposições
por hidrocarbonetos, e em alguns
GHEs por ruído, ainda cabe
recurso. Para o terminal de Pilões

será necessário juntar mais documentações para o processo, que
devem ser entregues ao jurídico
do Sindipetro-LP.
As ações coletivas das plataformas de Mexilhão e Merluza
encontraram maior dificuldade
devido ao entendimento do perito
que foi nomeado, mas segue com
uma Audiência de Instrução marcada para 22 de janeiro de 2019.
A participação direta do sindicato com um Assistente Técnico
de grande conhecimento na área
do Benzeno, na figura do diretor
Juvenal, vem resultando bons resultados, pois atua diretamente na
fundamentação e na consistência
dos trabalhos do perito, garantindo que todas as condições insalubres nas unidades periciadas
fossem identificadas.
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Perícias no Tebar
A decisão favorável aos petroleiros do Tebar garantiu a inclusão
imediata dos riscos nos PPPs
de todos os trabalhadores, em
caráter de urgência, sob pena de
multa à Transpetro.
Para fazer valer a decisão
liminar, é importante que os trabalhadores ativos e aposentados
que fazem parte de algum Grupo
Homogêneo de Exposição (GHE)
procurem o Jurídico do sindicato
para que possamos requerem
junto à Transpetro o preenchimento correto de seu PPP.
Foram quatro perícias no Tebar,
realizadas entre outubro de 2015
e março de 2016, quando foram
identificados seis GHEs, que estão nas seguintes áreas:
Laboratório; Operação; Secont;
Giaont - Píer; Suporte inspeção; e
Manutenção.
A perícia constatou a presença
de produtos químicos diversos
como benzeno, hidrocarbonetos
e outros compostos do carbono.
Sendo assim a exposição a agentes
cancerígenos passa a permitir o enquadramento como aposentadoria
especial. Em sua decisão, a juíza
destaca: “O princípio da melhoria
contínua parte do reconhecimento
de que o benzeno é uma substância

comprovadamente carcinogênica
para a qual não existe limite seguro
de exposição (...)”.
O laudo aponta também a
exposição ao agente “ruído”.
Apesar de constar em todas as
áreas apontadas nas atividades
laborativas dos paradigmas dos
GHEs a presença de ruído, os
níveis avaliados encontram-se
abaixo do limite de tolerância e,
de acordo com a sentença, pelo
uso do protetor auditivo (EPI), “todos encontram-se protegidos dos
efeitos desse agente agressivo”.
Dessa forma, a exposição a ruídos
analisados no Tebar não caracteriza-se a insalubridade para efeito
de aposentadoria especial”.
O diretor Marcelo Juvenal
Vasco, Pós-Graduado em
Engenharia de Segurança do
Trabalho, participou em conjunto
com o advogado previdenciário
Marcus Antonio Coelho, favorecendo a categoria petroleira, na
ação que pode ainda beneficiar
os trabalhadores terceirizados,
que poderão, em ações futuras,
individuais ou coletivas, por meio
de seus sindicatos, requerer o
reconhecimento da exposição aos
agentes químicos e cancerígenos
nas áreas periciadas.

O diretor do Sindipetro-LP,
Marcelo Juvenal Vasco, juntamente com o advogado do Sindipetro-LP, Marcus Coelho

PETROLINO meteBRONCA!
ALEMOA
Era um terminal que não tinha
nada
Tá faltando tudo nos setores da
Alemoa. A rapaziada da segurança,
recepção e outros setores não tem
sulfite para trabalhar. A situação do
país tá ruim, mas será que a esse
ponto? Será que os funcionários
terão que fazer vaquinha pra ajudar
na gestão da empresa? Atenção,
chefia! Vamos liberar essa verba
logo!

boquinha para fazer hora extra. Em
toda passagem de turno ele dá uma
esticada para poder levar um a mais
e detalhe é só no bate papo. Além
disso, ele adora cobrir trabalho dos
operadores para ganhar em dobro.
O cara é o único supervisor que
faz isso e acha que tá certo. Ele é
ganancioso e gosta sempre de sair
na frente, tipo Schumacher. O povo
esquece que até o Schumacher que
era o n° 1 ficou para trás. Estamos
de olho!

Tá rolando Roda Roda e não é da
Jequiti
O Gerente da ISC pra fazer seu
nome junto à gerência da empresa tem colocado a segurança da
Alemoa em risco. Ele anda fazendo
o turno da ISC rodar que nem a
roleta do programa do Silvio Santos.
O chefete não quer formar quadro
mínimo, não quer pagar hora de
dobra, e por ele, até prefere que
o ISI vá embora pra casa sem ter
rendição necessária no terno. Será
que a Transpetro está pagando pra
rodar todos os turnos com ISI, ou
está deixando a gerência maior da
ISC sucatear a segurança do Terminal como fez na RPBC?

MEXILHÃO
Na plataforma só se faz número 1
Na ultima parada de manutenção,
em que recebemos um flotel, o banheiro alugado nunca funcionou. O
container chegou no final da parada
e foi colocado no top-deck, mas as
ligações de água e despejos sanitárias não foram feitas. O motivo?
Incompetência e falta de planejamento, duas coisas que a UO-BS é
especialista. Depois disso, foram
três meses pagando aluguel sem
usar o container. O Geplat já tinha
sido alertado, seis meses antes, de
que isso tudo iria acontecer. Ele foi
orientado a colocar dois contêineres
banheiros com antecedência pra
não ter surpresas desse tipo. Diante
disso, ele afirmou que “com ele ia
dar tudo certo”, mas não deu. O pior
de tudo é que o banheiro químico só
serve para fazer o número 1. Quando a coisa aperta a rapaziada tem
que ir até o flotel. Um absurdo!

RPBC
Gerência da ISC virou a rainha da
sucata
A central de monitoramento da RPBC
foi tão sucateada pela Gerencia da
ISC, que ao retirar os Inspetores
orgânicos do local e posteriormente
retirar os vigilantes a toque de caixa,
retrocedeu em quase 10 anos em
qualidade e técnica. É pra isso que
existem gestores em inteligência?
Até um dia antes do tiroteio na Portaria 01, os novos contratados da CISP
nem acesso as câmeras tinham. E
ainda querem reduzir postos de trabalho e o salário dos vigilantes em
28%? Que vergonha pra uma gestão,
hein?
Tem piloto de fórmula 1 na refinaria
O super pelego do pelegocoptero
não quis lutar contra a redução do
valor da hora extra. Essa conduta não assustou ninguém já que é
bem comum no que diz respeito a
pelegos. Porém, ele não perde uma
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SINDIPETRO-LP ORIENTA CATEGORIA
A NÃO ASSINAR O PCR

A

Petrobrás está concretizando a destrutiva “reforma”
trabalhista, aplicando,
através do PCR (Plano de Carreira e Remuneração), mais ataques
aos direitos historicamente conquistados da categoria petroleira.
O PCR nasce de uma recomendação do ilegítimo Governo Federal, que quer destruir os direitos
dos trabalhadores, onde a diretriz é que a progressão salarial,
media, deve ser de apenas 1%
ao ano. Na prática isso significa
gerar mais lucros para empresários e acionistas e prejuízos para
o trabalhador.
O Plano nem bem foi criado e
já está disponível para adesão,
sem negociação prévia com os
representantes do sindicato. Tal
atitude demonstra a ansiedade,
do Governo e da alta cúpula da
empresa, para que a Petrobrás
atue como uma empresa privada.
Para piorar a situação a empresa ainda propôs um incentivo
financeiro, demonstrando que
esse plano é bem parecido com
os objetivos da repactuação do
plano Petros de 2007, onde direitos foram comprados por 15 mil
reais.
O que a força de trabalho
precisa ter em mente é que ao
endossar esse novo ataque, os
petroleiros darão um “cheque em
branco” para empresa no que
tange o plano de carreira.
Na medida em que há redução
no quadro de empregados, através de PIDV e venda de ativos,
com o objetivo de privatizar a
Petrobrás, a companhia precisa
de empregados multifuncionais,

O Plano nem bem foi criado
e já está disponível para
adesão, sem negociação
prévia com os representantes do Sindipetro-LP
que acumulem atribuições e carga
de trabalho.
Com a adesão ao novo “plano de cargos”, o trabalhador,
poderá atuar em outra área até
agora desconhecida para ele, e,
portanto, ocorrerá uma desvalorização da formação e experiência
da carreira, jogando o futuro do
empregado ainda mais nas mãos
do entendimento das gerências
em que exerce sua nova função e
responsabilidades.
Para piorar a situação, essa
novidade, permite que desvios de
função sejam praticados possibilitando que trabalhadores concursados passem a executar outras
tarefas para a qual não prestaram
concurso, ferindo o art. 37, II da
CF, que acabou por editar a Sumula Vinculante 43 do STF.
O Art. 461 da CLT após a contrarreforma trabalhista traz a possibilidade do quadro de carreira
ser criado por norma interna:
§ 2º Os dispositivos deste artigo

não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado
em quadro de carreira ou adotar,
por meio de norma interna da
empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários,
dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão
público.
§ 3º No caso do § 2º deste
artigo, as promoções poderão ser
feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes
critérios, dentro de cada categoria
profissional.
Porém, encontra-se vigente o
Acordo Coletivo 2017/2019 que
na redação da cláusula 52 tem
garantido aumentos salariais por
antiguidade, mas com o PCR a
empresa pretende alterar o acordado e o próprio PCAC, portanto
a negociação deveria ser coletiva,
sob pena de afronta ao art. 444 da
CLT.
Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto

de livre estipulação das partes
interessadas em tudo quanto não
contravenha às disposições de
proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades.
Além disso, através da Instrução Normativa 41 regulamentou
a não aplicação da reforma aos
contratos iniciado sob a antiga
CLT. Isto significa que não será
possível que o empregado altere o
contrato de trabalho por prazo indeterminado para intermitente ou
que estipule novo Plano de Cargos
e Salário sem as possibilidades
de merecimento e antiguidade
ou realize acordo individual para
aqueles contratos de trabalho que
já existiam antes de 11 de novembro de 2017.
Para entender o efeito nocivo
do PCR é importante lembrar que
o PCAC (Planos de Classificação
e Avaliação de Cargos), foi criado pela Petrobrás para atacar e
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retirar direitos dos petroleiros, levando três anos para
ser elaborado.
Com o PCAC, a Petrobrás implantava inicialmente
um avanço automático de meio nível a cada três anos
(36 meses). Entretanto, sem apresentar uma forma de
recomposição salarial para aqueles que estavam a
mais de dez anos sem movimentação de mérito.
No novo PCR o avanço automático se dará em 60
meses. Podemos concluir que alguns empregados
poderão amargar reajuste zero no salário, enquanto
outros ganharão vários níveis num período de cinco
anos, se depender apenas do “merecimento”.
O PCAC está contido no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), e pode ser objeto de negociação entre a
categoria, através do sindicato, e a empresa.
O PCR, não é objeto de negociação, pois não está
no ACT, diminuindo a capacidade de melhorias ou
negociação. Inclusive, uma vez que o empregado assine o novo plano, autoriza a Petrobrás que de acordo
com a necessidade vai pressionar e até assediar os
trabalhadores a aceitarem transferências nem sempre
vantajosas. Uma maneira mais fácil de tirar a área
operacional das mãos dos petroleiros concursados e
terceirizar a atividade-fim.
Quem não aderir ao PCR, o PCAC continua com
concessão de níveis em 12 meses (5% dos candidatos) e 18 meses (95%); promoção Pleno e Sênior (5%)
e por antiguidade em 24 meses.
No atual Plano de Cargos, só avançam com 24
meses aqueles que não ganharam nível com 12 e
com 18 meses. Uma discriminação com os “topados”
na carreira que optarem por não aderir ao PCR.
Apesar de a gerência alardear que a adesão é
voluntária, a suposta mobilidade de carreira na Petrobrás está condicionada a adesão ao PCR, ou seja,
discrimina quem não aderir, estabelecendo que só
poderá se inscrever no MOBILIZA a cada 60 meses.
É inconstitucional toda modalidade que permita
transferência de empregado, sem prévia aprovação
em concurso público, em cargo que não integra a
carreira na qual foi aprovado.
O parecer jurídico, elaborado pelo corpo jurídico do Sindipetro-LP, afirma que esta mobilidade de
atribuições é inconstitucional e ignorar o acordado
em ACT vigente significa afrontar a CLT e permite
ajuizamento de Ação de Cumprimento.
Neste cenário de inconstitucionalidades, inobservância ao ACT e CLT, exigimos que a empresa forneça na integra a norma interna que pretende aplicar
com o novo PCR, a fim de se apurar com exatidão o
alcance deste PCR. O indicativo da Diretoria do Sindipetro-LP é de rejeição do PCR.

20 motivos para NÃO assinar o PCR
1 - Contrário ao que ocorreu com PCAC
o PCR foi feito exclusivamente para
atender o interesse da empresa e se
moldar à nova legislação trabalhista.
2 – O plano foi elaborado através de
uma cartilha do Sest, de dezembro de
2017, onde o foco principal é a multifuncionalidade, mobilidade, meritocracia e
adequação a reforma trabalhista.
3 – No PCR só existirão dois cargos,
extinguindo a especialização em cada
cargo e área.
4 - Multifuncionalidade é um novo termo
usado para sobrecarga de trabalho
5 - A multifuncionalidade não é nova já
existe nos bancos e outras empresas. O
caso que pode ilustrar essa situação é
o trabalho dos atendentes do McDonalds. Esses trabalhadores transitam em
todos setores da lanchonete. Um dia na
chapa fazendo hambúrguer, no outro no
caixa, na limpeza e assim em todos os
setores, percebendo a mesma remuneração.
6 - Mobilidade no caso da Petrobrás é
interesse da empresa que o trabalhador
se inscreva para ir onde a Petrobrás
precisa, logicamente muitos mudam na
esperança de fugir da perseguição ou
por necessidade particular, logo não é
um benefício.
7 - O PCR prolonga o avanço por antiguidade, premissa das orientações,
logo com o passar do tempo a promoção será só para “os amigos do rei”.
O petroleiro acaba ficando refém dos
gestores mal intencionados.
8 - O ANPR será mais atrativo somente
no primeiro ano visto a própria orientação é limitar os avanços em 1% dos
gastos com a folha de pagamento.
9 - Os avanços de níveis não terão mais
garantia do acordo coletivo. Isso significa que não haverá avanços em 12 ou
18 meses, remetendo o trabalhador ao
avanço de 5 anos, salvo os próximos da
gerência.

10 - Não há requisitos claros somente
subjetivos para avanço por meritocracia, fica a mercê do gerente, perde a
liberdade de se opor ao mau gestor.
11 - Posteriormente a mobilidade será
compulsória dentro do ativo, como já
ocorre.
12 - O trabalhador ao assinar um acordo individual de trabalho, renunciando
ao contrato firmado quando entrou
na empresa, estará à mercê da nova
legislação trabalhista no que concerne
a carreira dentro da empresa.
13 - As duas remunerações como abono
serão compensadas ao longo da carreira com a perda dos avanços compulsórios e da remuneração.
14 - Acaba com a identidade dos cargos
dentro da empresa.
15 - Acúmulo de tarefa por não ter cargo
definido apenas cargo genérico, logo
como não está no ACT pode ser alterado a qualquer momento.
16 - Conforme orientações do Sest, o
PCR abre espaço para terceirização da
atividade fim e prepara o maior ativo da
Petrobrás, sua força de trabalho para
privatização.
17 - O PCR acaba com reconhecimento
da qualificação e especialização do
trabalhador.
18 - Com o novo plano haverá um aumento na discriminação no ambiente
de trabalho com aumento de doenças
ocupacionais devido a ter dois planos
de carreira concomitante.
19 - Enfraquece a categoria coletivamente, individualizando os contratos,
causando perda salarial ao longo da
vida laboral.
20 - Supervalorização dos gestores com
plano de carreira autônomo e diferente
conforme orientação do Sest.
21 - PCR será questionado judicialmente por conter várias ilegalidades. Quem
assinar poderá posteriormente ter que
devolver o abono para empresa.
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VITÓRIA HISTÓRICA:

TST decide em favor dos trabalhadores
sobre cálculo de adicionais na RMNR

U

ma vitória histórica. Esta
é a definição ao que se
seguiu após mais de 10
horas de audiência, sobre o reconhecimento do direito aos adicionais sobre a complementação da
Remuneração Mínima por Nível e
Regime (RMNR).
Depois de uma disputa apertada, decidida pelo pleno do TST,
os petroleiros venceram a direção
da Petrobrás, com um placar de
13 x 12. A decisão foi tomada no
dia 21 de junho no julgamento de
incidente de recurso repetitivo e
será aplicada a todos os casos
semelhantes em tramitação na
Justiça do Trabalho.
A direção da Petrobrás irá tentar
ainda recorrer com embargos
de declaração ao próprio TST e,
depois, com recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal
(STF).
No entanto, para o jurídico da
FNP, deverá prevalecer a tese do
relator, ministro Alberto Bresciani.
Para o ministro, deve ser atendido o pedido dos funcionários
para que os adicionais de origem
constitucional e legal destinados
a remunerar condições de trabalho especiais não possam ser
incluídos na base de cálculo de
complemento da RMNR, sob pena
de ofensa ao princípio da isonomia. É o exemplo dos adicionais
referentes à jornada noturna,
insalubridade, periculosidade e
horas extras.
A discussão se arrasta desde a
década de 60, quando se pedia
a diferenciação salarial entre

os trabalhadores dos prédios
administrativos com os da área
operacional. Com a criação da
RMNR em meados de 2007, ficou
explicitada a tese dos petroleiros
de que a Petrobrás não pagava
os adicionais constitucionalmente
garantidos aos trabalhadores,
como HRA, adicional noturno e
a periculosidade, dentre outros
adicionais.
De lá para cá, a discussão
virou ação e ganhou os tribunais
do Brasil e hoje reúne sete mil
processos individuais e 47 coletivos movidos por trabalhadores,
envolvendo cerca de 20 entidades
sindicais.
A vitória dos trabalhadores
foi conquistada pelo empenho
de todos: dos companheiros e
companheiras que participaram
das audiências e das caravanas
para o TST; dos funcionários dos
sindicatos, que se esforçaram

em juntar provas, documentos e
capitar os melhores exemplos que
representassem todos os petroleiros; e dos diretores sindicais e advogados que se empenharam nas
campanhas de convencimento dos
ministros, com incursões periódicas aos gabinetes, principalmente
dos mais reticentes, mas que por
fim, foram convencidos em favor
dos trabalhadores.
“Graças aos nossos esforços
conseguimos convencer os 13 ministros em favor da tese da categoria. A Petrobrás tentou convencê
-los de que a decisão submeteria
a empresa a um rombo financeiro,
mas comprovamos que a folha de
pagamento dos funcionários da
companhia representa cerca de
7% da receita da empresa. Isso
em termos corporativos é muito
baixo, ainda mais se tratando
de uma petroleira do porte da
Petrobrás. Têm empresas, inclu-

sive estatais, que a despesa com
funcionários é de 30% e até 70%
da receita. Venceu o respeito aos
direitos constitucionalmente garantidos ao trabalhador”.
“Agora é só recuperar o fôlego
e defender o nosso maior patrimônio contra as privatizações”,
concluiu Adaedson Costa, coordenador do Sindipetro-LP.
Próximos passos
Os efeitos da decisão do TST
não são imediatos. Os processos
que hoje já estão em andamento,
correrão pelos tramites normais.
Aos que estão com processos em
fase de execução, aguardando
cálculo, o jurídico entrará em
contato, noticiando quando forem
executados. As ações que estavam suspensas, após petição,
ação rescisória, oficializar a vara
sobre a suspensão etc, serão
encaminhadas para julgamento.
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Há ainda as ações que questionam valores, neste
caso também correrá como de costume, sem nenhum benefício por causa da decisão do TST.
As ações que já foram julgadas e que tiveram
decisão como improcedentes, continuam improcedentes. No entanto, o jurídico irá estudar o melhor
remédio para alterar essa situação. Quem saiu
no PIDV de 2014, quando o cálculo da rescisão
era feito sobre a RMNR, poderá procurar seus
direitos na justiça para recalculo. Quem se aposentou recentemente também poderá iniciar ação
contra a Petros para fazer revisão da aposentadoria.
Já os que ainda não entraram com ação também
podem procurar o sindicato para tirar dúvidas e
providenciar a documentação necessária.
Fique atento! Com essa vitória, vários escritórios de advocacia irão tentar se aproveitar da
decisão para conseguir novos clientes. Alertamos aos petroleiros para que procurem apenas o
jurídico do sindicato, que já têm ações vitoriosas
e domina o assunto e foi um dos responsáveis
pela decisão do TST. Para mais informações, sobre como anda sua ação da RMNR, tirar dúvidas
e demais ações, ligue para o jurídico para agendar um horário. O telefone do jurídico em Santos
é (13) 3202-1101. Na subsede, em São Sebastião,
o agendamento deve ser feito pelos números (12)
3892-1484 ou 3892-5155.
Mais uma prova da importância do sindicato.
Associe-se!
A vitória sobre a Petrobrás, em um processo que
irá aumentar em até 35% a remuneração do trabalhador da área operacional, é uma demonstração
da importância da união da categoria com o sindicato em defesa de seus direitos. Esta é uma importante oportunidade para quem não é associado se
associar.
Graças ao papel do sindicato, representando os
interesses dos trabalhadores de maneira geral,
temos conquistado grandes vitórias para todos.
Porém, dentre as brechas que o direito encontra em
benefício de seus clientes (como no caso de poderosas empresas como a Petrobrás e Petros), algumas
decisões judiciais tem abrangência apenas aos
associados representados por sua entidade sindical.
Por isso, associar-se é fundamental! Procure o
sindicato, ou acesse o site www.sindipetrolp.org.
br/sindicalize-se, preencha o formulário de inscrição, assine e entregue ao seu diretor de base, ou
envie para secretaria@sindipetrosantos.com.br.

Histórico da RMNR até a vitória, no TST
A RMNR tem sido alvo de atenção dos
petroleiros desde a sua implementação, em
julho de 2007. Na época, a empresa usou
a alegação de que a finalidade principal
seria a de segurar na Petrobrás, via aumento salarial indireto, os profissionais de nível
superior, admitidos após a proibição do
pagamento de periculosidade aos não locados em área de periculosidade, impedindo
assim que fossem cooptados por outras
petrolíferas nacionais e estrangeiras.
Ao criar a tabela RMNR a partir de um valor mínimo a ser pago por nível, já incluída
a periculosidade dos que a recebem, a Petrobrás criou para si um grande problema: o
direito do aumento concedido a alguns pela
RMNR ser estendido a todos os seus empregados que já recebiam periculosidade.
Aos aposentados, ao criar a Remuneração
Mínima por Nível a Petrobrás acrescentou a
expressão Regime de Trabalho. Assim, criou
várias tabelas de RMNR especificadas pelo
regime de trabalho, tais como: por regime
administrativo; turno de 12 horas/turno de 8
horas/turno de 6 horas/confinamento, etc.
Com isso a empresa dificultou aos aposentados o direito de reclamar na Justiça
o enquadramento na tabela RMNR já que,
por serem inativos, não possuem regime de
trabalho. Entretanto, quando a partir do
acordo coletivo de 2007 a Petrobrás concedeu aumentos nas tabelas RMNR e por
estas abrangerem todos os ativos sem exceção, isto representou aumento geral para a
categoria, dando, assim, direito aos aposentados não repactuantes a esse aumento.
Em novembro de 2012, conforme publicação no site o TST, a Sexta Turma do Tribunal
Superior do Trabalho acolheu recurso de
um empregado da Petrobrás e determinou a
exclusão do adicional de periculosidade do
cálculo da RMNR. Para o ministro Augusto
César Leite de Carvalho, relator do processo na Turma, embora todos os operários
devam receber o tratamento salarial similar
às suas funções, é preciso que haja diferenças quando são submetidos a situações
adversas de serviços, que afetam tempo de

descanso, alimentação, sono, lazer, etc.
Em 2013, a sessão realizada no dia 26 de
setembro, a Subseção 1 Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, em votação apertada, decidiu que a complementação de remuneração paga pela Petrobrás
fosse o resultado da subtração da RMNR
menos o salário básico mais vantagens pessoais. Pela decisão, a estatal deveria arcar
com as diferenças devidas ao empregado,
uma vez que vinha incluindo nos cálculos os
adicionais recebidos.
Conforme, por meio de ação jurídica, a
Justiça passou a favorecer aos que a ela
recorreram os aumentos gerais concedidos
nas tabelas RMNRs de 2007, 2008, 2009 e
2010, a empresa apelou ao TST, com pedido
de Dissidio Coletivo de Natureza Jurídica,
para que o tribunal definisse de uma vez
qual seria sua interpretação sobre o cálculo
sobre a RMNR.
Começo da batalha jurídica: 28 de outubro e 18 de novembro de 2014
A primeira reunião sobre o dissídio foi no
dia 28 de outubro de 2014, no gabinete do
vice-presidente do TST, Ives Gandra, em
Brasília. A reunião encerrou com a decisão
do ministro para que a companhia apresentasse proposta aos sindicatos representados
pela FNP e FUP, referente à base de cálculo
para pagamento de RMNR.
A proposta da empresa deveria ser apresentada no dia 18 de novembro do mesmo
ano. Na data marcada, contrariando a
decisão do ministro do TST, a Petrobrás
não apresentou proposta sobre RMNR, mas
documentos que não correspondem com
a realidade encontrada nas unidades da
empresa em termos financeiros e foi contestada pelos representantes dos Sindicatos.
De acordo com os documentos, baseado em
estudo feito por empresa particular, contratada pela Petrobrás, foi constatado pelo
jurídico dos sindicatos que a companhia
calculou todos os benefícios como adicional
por tempo de serviço (ATS), periculosidade,
vantagem pessoal (VP), entre outros, elevan-
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do alguns salários muitas vezes
acima do teto constitucional. Entre
os exemplos citados pelo ministro,
cerca de cinco mil engenheiros
ganhariam salários mensais que
passavam dos R$ 100 mil.
Diante desse quadro o ministro
pediu à empresa que apresentasse dados como as faixas remuneratórias, com e sem horas extras e
que constasse também o impacto
das ações da RMNR. O ministro
pediu ainda que além dos quadros regulatórios, a empresa
formulasse proposta articulada de
como pretende resolver a questão dos dissídios pendentes, dos
transitados em julgado, de forma
que a proposta possa se estender
a todos os dissídios existentes,
estipulando o tempo e modo do
pagamento das dívidas. Aos
sindicatos também foi solicitado
proposta que considerassem a
realidade da empresa e a necessidade dos trabalhadores no
dia da audiência.
A data estipulada para entrega dos relatórios seria dia 24 de
novembro, mas foi adiada pela
empresa e entregue no dia 26. A
empresa não mudou a proposta anterior e manteve o cálculo
da periculosidade com base no
Adicional por Tempo de Serviço
(ATS). De acordo com os valores
apresentados, a fórmula de cálculo o acréscimo da Remuneração Mínima por Nível e Regime
(RMNR) diminuiria drasticamente se baseado na proposta da
empresa. O documento apresentava um comparativo do reflexo do acréscimo do ATS e do
que os Sindicatos cobram nas
ações de RMNR. Como exemplo,
salários na faixa dos 5.000,00,
se calculados pela ATS, seriam
acrescido de R$ 79,27, sendo
que pelas ações dos sindicatos, esse acréscimo seria de R$
3.490,45.

A primeira reunião sobre o dissídio
foi em 2014, no gabinete do vicepresidente do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), Ives Gandra
Petrobrás tenta mudar texto da
RMNR no ACT 2015
Na proposta do acordo coletivo
de 2015, a empresa tentou alterar
toda a redação da cláusula que
trata da RMNR para que constasse expressamente que todas as
cláusulas dos acordos assinados
desde julho/2007, quando foi
implantada a RMNR, deveriam
ser interpretadas de modo que,
no cálculo do complemento da
RMNR, deveriam ser incluídos
todos os adicionais recebidos pelo
trabalhador.
27 de janeiro de 2015 a outubro
de 2015 – Audiências canceladas
e incursões da FNP à Brasília
Marcada para o dia 27 de janeiro de 2015, a audiência de Dissídio Coletivo de Natureza Jurídica,
terminou sem uma conclusão para
os trabalhadores. A empresa não
apresentou nenhuma proposta
para acordo. O Ministro Ives Gandra, que presidia a ação, marcou
nova audiência em 15 dias úteis,
mas somente em outubro do mesmo ano foi marcado o retorno das
audiências no TST.

A data da audiência foi remarcada para o dia 19 de outubro.
Antes da data, nos dias 13 e 14,
advogados e diretores FNP se dirigiram até Brasília para expor aos
ministros do TST o entendimento
da federação sobre a RMNR.
Na data marcada, enquanto dirigentes da FNP e do Sindipetro-LP
se reuniam no Tribunal Superior
do Trabalho, as bases da FNP se
mobilizavam por um ACT digno
e contra a venda de ativos, mas
também em função do julgamento.
Realizada na Subseção Especializada em Dissídio Coletivos
(SDC), em Brasília, o julgamento,
no entanto, não foi concluído e
também não foi proferida decisão
pela Subseção Especializada. Isso
porque a matéria foi encaminhada ao Pleno do Tribunal e para ser
analisada por todos os 27 Ministros que compõem a Corte Superior. O Ministro Presidente, Sr. José
Barros Levenhagen, suscitou o
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA, conforme
a previsão do art. 156 do Regimento Interno do TST. De acordo
com tal dispositivo, “o incidente

será suscitado quando a Seção
Especializada constatar que a
decisão se inclina contrariamente
a reiteradas decisões dos órgãos
fracionários sobre interpretação
de regra jurídica, não necessariamente sobre matéria de mérito”.
TST suspende julgamento da
RMNR
O primeiro julgamento marcado
para acontecer no dia 12 de abril
de 2016 sobre fórmula de cálculo
da RMNR foi cancelado. O processo, da relatoria da ministra
Maria de Assis Calsing, estava
na pauta da sessão extraordinária do Pleno, contudo, conforme
publicado no site do TST, não
houve tempo hábil para a votação, por conta das discussões
relativas ao primeiro processo
apregoado, que tratava de complementação de aposentadoria.
Para o julgamento, o Sindipetro
-LP havia convocado a categoria
para acompanhar o processo em
Brasília, mas devido a retirada
do caso da pauta do TST a caravana foi cancelada.
O mesmo aconteceu no dia 17
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de outubro e até o fim de 2016
não houve mais data programada para julgamento da RMNR.
O assunto seria julgado no dia
20 de março de 2017, mas foi
mais uma vez suspensa até que
o Tribunal julgasse incidente de
recurso repetitivo sobre a mesma
matéria.
O que ficou decidido foi que
o tribunal iria fazer uma reflexão de qual é a melhor forma
de julgar a matéria, escolhendo
casos em todas as regiões em
que há ação de níveis, para que
o tribunal pudesse entender as
controvérsias e completude das
discussões da RMNR e o impacto
que tem para a empresa e trabalhadores. Assim, o pleno do TST
decidiu que apreciar a matéria
da RMNR por meio de Dissídio
Coletivo não é a forma adequada, devido à natureza dos casos
serem completamente diferentes.
Ao propor a suspensão do
julgamento, o presidente do TST,
ministro Ives Gandra explicou
que o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos é
precedido de audiência pública
e levantamento amplo dos vários
aspectos da questão.
“A divergência ainda é muito
grande”, afirmou. “Precisamos
de audiência pública onde todos
possam se manifestar, de forma
a julgar com toda segurança,
para chegarmos à decisão mais
apurada e consentânea com a
Justiça”.
Para o jurídico da FNP a decisão foi uma grande vitória para
os petroleiros, pois assegurou o
direito de defesa, com os trabalhadores sendo ouvidos, apresentação de novas provas, possibilidade de debater os argumentos
econômicos que a Petrobrás
apresentou no processo de
Dissídio Coletivo e audiências
públicas que poderiam demons-

trar que há riscos aos direitos da
categoria.
Para ajudar na defesa da
categoria, o departamento de
imprensa do Sindipetro-LP preparou um vídeo, com depoimento
de petroleiros de todas as bases
do Litoral Paulista, onde explicavam os principais fundamentos
desta luta.
O vídeo pode ser visto no Youtube, digitando o título “Decifrando
a RMNR - relato de petroleiros
sobre o direito a periculosidade e
isonomia”.
Foi também nessa fase do processo que o Sindipetro-LP juntou
holerites de petroleiros, demonstrando a ausência de complementos como periculosidade, em
seus salários.
Em um dos casos apresentados, uma petroleira que trabalhava em área administrativa
demonstrou com seu holerite que
ao ser transferida para a área
operacional, percebeu redução
de seu salário, ao invés de aumento devido ao risco que estava
sendo exposta. O exemplo foi
tão importante no julgamento
que serviu de base para que três
relatores decidissem voto em favor dos trabalhadores na última
audiência sobre RMNR.
Caravana do Sindipetro-LP
para audiência sobre RMNR em
Brasília
Mais uma vez os petroleiros do
Litoral Paulista foram chamados para defender a categoria
e representar os trabalhadores
na audiência Pública no TST, em
Brasília. A audiência aconteceu
no dia 27 de novembro de 2017.
A caravana, formada por petroleiros da ativa, juntou representantes de todas as unidades
do sistema Petrobrás da Baixada
Santista, plataformas, além de
aposentados e pensionistas.

DE MÃO BEIJADA PARA ESTRANGEIROS

Deputados aprovam texto
que entrega a cessão onerosa
Mais uma tentativa de entregar a soberania nacional
está prestes a ser concluída. O
plenário da Câmara aprovou no
dia 20 de junho, por 217 votos a
57 e 4 abstenções, o texto-base
da proposta permite à Petrobras
transferir ou negociar até 70%
dos campos da cessão onerosa
do pré-sal na Bacia de Santos.
A Cessão Onerosa é um contrato celebrado entre a Petrobrás e a União, conforme estabelecido na Lei Nº 12.276/2010,
no qual a companhia entregou
ações à União (R$ 74,8 bi) e
adquiriu o direito de produzir
um volume total de 5 bilhões de
barris de petróleo equivalente a
partir de seis áreas onde a estatal já havia conduzido estudos
exploratórios.
A proposta altera trechos da
Lei 12276/2010 e passa a permitir a possibilidade de que, em
casos de revisão do contrato de
cessão onerosa, seja permitido
o ressarcimento à petrolífera
também em barris de petróleo.
Atualmente, a legislação concede exclusividade à Petrobrás
no exercício das atividades de
pesquisa e produção de petró-

leo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos nessas
áreas, e proíbe, expressamente,
sua transferência.
Pela proposta, a cessão deverá produzir efeitos até que a
Petrobrás extraia o número de
barris equivalentes de petróleo
definido em respectivo contrato
de cessão, podendo exceder a
5 bilhões de barris equivalentes
de petróleo.
Pelo texto do Projeto de Lei
8939/2017, a Petrobrás terá de
manter 30% da participação
no consórcio formado com a
empresa parceira e a Agência
Nacional de Petróleo (ANP) e
deverá conceder autorização
prévia e expressa.
Após a aprovação do texto-base, os deputados demoraram
mais de três horas para analisar cinco destaques (propostas para mudar o texto-base).
Ainda assim, faltou a análise de
três emendas. Diante da queda
do quórum, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
retirou o projeto da pauta e,
com isso, a conclusão da votação ficou para uma próxima
data, ainda não definida.
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VITÓRIA HISTÓRICA:

Ministro do STF proibe privatizações e Petrobrás é
obrigada a suspender negociações em andamento

O

ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo
Tribunal Federal (STF),
proibiu o governo de privatizar
empresas estatais sem prévia
autorização do Congresso.
Numa decisão liminar (provisória), o ministro atendeu um pedido da Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal (Fenae) e da
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf).
O ministro considerou que, para
cada estatal, deve haver uma lei
específica, aprovada pelo Legislativo, para vender mais de 50%
das ações à iniciativa privada. O
ministro já pediu uma data para
que o plenário do STF julgue se
mantém ou revoga a liminar. O
agendamento do processo cabe à
ministra Cármen Lúcia, presidente da Corte.
Na decisão, Lewandowski cita
uma tendência de desestatizações
que podem, segundo ele, causar
“prejuízos irreparáveis” ao país
caso não sejam conduzidas de
acordo com a Constituição. Lewandowski ainda escreveu que, quando a discussão for ao plenário, os
ministros também deverão analisar se a lei que permite a privatização poderá ser aplicada também
às empresas que prestam serviços
públicos ou somente àquelas que
exercem atividade econômica.
FNP teve papel primordial para
barrar privatizações até aqui
A decisão do ministro vai ao
encontro das ações iniciadas pela
Federação Nacional dos Petrolei-

ESCLARECIMENTO

Ação de PLDL
não está definida
para o Sindipetro

ros (FNP), que sob o comando da
advogada Raquel Sousa, barrou
na Justiça 60% das vendas de
ativos da Petrobrás.
De acordo com matéria vinculada na revista Carta Capital,
edição de 11 de julho, de um total
de 11 ações ajuizadas, a FNP obteve liminares em dez e conseguiu
suspender algumas transações.
Um exemplo é o da BR Distribuidora: a Petrobrás abriu o capital
da controlada, mas foi impedida
pela Justiça de vender seu controle acionário. As quatro primeiras
liminares foram concedidas entre
outubro e dezembro de 2016,
suspendendo as privatizações
dos campos em águas profundas
ultrarrentáveis de Baúna e Tartaruga Verde, da já mencionada BR
Distribuidora, de campos terrestres do Nordeste e do Espírito Santo e dos campos de águas rasas
do Nordeste.
Com a decisão judicial, a Petrobrás também interrompeu o
processo de alienação de 60%

das refinarias Landulpho Alves
(RLAM), na Bahia; Abreu e Lima
(RNEST), em Pernambuco; Alberto
Pasqualini (Refap), no Rio Grande
do Sul; e Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná.
Audiência pública irá debater
sobre privatização
No dia 29 de junho, o ministro
Ricardo Lewandowki convocou
audiência pública para debater a
privatização de empresas estatais
de capital aberto no país. Aqueles
que tiverem interesse em participar terão de 2 a 31 de julho para
se inscrever.
Os requerimentos devem ser
enviados para o e-mail audienciapublica.mrl@stf.jus.br no período
definido e incluir os pontos que os
interessados pretendem defender,
além de indicar o nome do representante. A relação dos inscritos
habilitados a participar da audiência pública será divulgada em
6 de agosto. A data da audiência
ainda será marcada.

Recentemente, escritórios de advocacia do Rio de Janeiro têm enviado
mensagens aos petroleiros daquele
estado, convocando para entrar com
processo sobre a Participação de
Lucros Decreto Lei 1971/82 (PLDL-71),
cobrada em ação promovida pelo
Sindipetro-RJ, e que está em fase de
cálculo, aguardando ordem para
pagamento.
Visando esclarecer a categoria,
o jurídico do Sindipetro-LP informa
que o entendimento dos tribunais
não esta definido quanto ao assunto
para os trabalhadores da área de
abrangência do sindicato no Litoral
Paulista.
De acordo com o jurídico, a ação
promovida pelo sindicato do Rio de
Janeiro é uma ação ordinária, que só
abrange o pessoal que é representado pelo Sindipetro-RJ. As pessoas que
não fazem parte da base territorial do
RJ não tem como fazer parte da ação,
pois não é uma ação cível pública.
“No Sindipetro-LP, diversas ações
individuais e coletivas foram feitas,
várias tiveram resultados positivos,
outras muitas continuam tramitando
e algumas perdemos na Justiça. O
sindicato tem uma ação cível pública,
que visa abranger todos da base
do Litoral Paulista, mas essa ação
encontra-se em tramite e não temos
uma situação definida”, explicou
Marcus Coelho, advogado do Sindipetro-LP.
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RESPIRANDO POR APARELHOS

ESCLARECIMENTO

Saúde no Terminal de
Alemoa pede socorro

N

o dia 16 de junho, pela manhã, o
motorista da van que transportouos empregados da Vigilância
Patrimonial da Alemoa, chegou passando muito mal no Terminal e precisou de
atendimento médico. No terminal não
há equipe médica plantonista, não há
mais ambulância de prontidão e nesses
casos é necessário acionar a ambulância disponível através de um contrato
entre o terminal e a empresa de saúde
terceirizada.
O contrato prevê que a ambulância
UTI deve chegar no período de 20 minutos para atendimento das emergências.
Nesse dia, a ambulância demorou 40
minutos para chegar o que custou a vida
do trabalhador que morreu ainda no
local. Uma outra ambulância chegou ao
terminal, mas não tinha equipamentos
necessários para atendimento ao trabalhador.
Lamentamos o fato, mas mais lamentável ainda foi a atitude da equipe
médica que chegou para realizar o
atendimento e que não podemos deixar

Audiência sobre
quadro mínimo
da RPBC é adiada

de citar. Respeitamos a categoria médica
e de enfermagem e acreditamos que
esses profissionais são valorosos no
cuidado a vida, mas infelizmente existem
outros profissionais que não respeitam a
profissão. O médico da ambulância ficou
cantarolando durante o atendimento e
confraternizando com a enfermeira em
total desrespeito à vítima. Nós, do Sindipetro-LP, repudiamos completamente
essa atitude e exigimos que a Petrobrás
cobre uma explicação da contratada.
Não aceitamos esse tipo de tratamento a
nossos empregados.
No dia 19 de junho, um outro empregado do Terminal de Alemoa, operador,
passou mal e precisou da ambulância
para ir até o pronto socorro receber atendimento de emergência. A ambulância,
demorou novamente, e levou 30 minutos
para chegar até a Alemoa.
O Sindicato se solidariza com os companheiros de trabalho e com a família
do trabalhador. Iremos cobrar medidas
mais eficientes para ao atendimento de
emergências no terminal.

A audiência de instrução, que irá
analisar sobre o efetivo do quadro
mínimo da RPBC, foi adiada para
o dia 14 de maio de 2019. A data
inicial estava marcada para o dia 20
de julho deste ano, mas foi alterada
porque o perito não concluiu o laudo
pericial que está sendo preparado
para descrever as atividades na
refinaria.
Após derrubar a liminar conseguida pelo Sindipetro-LP, na 5ª vara de
Cubatão, que garantia, em caráter
temporário, suspenção da redução
unilateral do efetivo operacional da
RPBC, a Petrobrás aplicou em 27 de
junho de 2017 a mudança do quadro
operacional das unidades e mantém
até hoje trabalhadores e comunidade
do entorno sob risco de acidentes. De
forma conjunta, também será analisado a Cláusula 91 do ACT que trata
sobre a Petrobrás ter descumprido o
fórum de discussão de efetivo, previsto no ACT vigente à época.

RISCO

Vapores de benzeno expõem trabalhadores
do laboratório da RPBC
Na ocorrência em 16 de junho a medição identificou seis (6) ppm de benzeno
no ar respirável do laboratório. Essa
não é a primeira vez que vazamentos do
tipo acontecem. Em 2013 e 2015 houve
grande exposição dos trabalhadores do
laboratório e nada foi feito para resolver
o problema. Toda a estrutura do prédio
do laboratório está comprometida. Há
cerca de dois anos aconteceu de sair
petróleo pelas torneiras e pelo lava-olhos
de emergência.
Em 2011 foi engavetado projeto para

um prédio novo, que seria o grande
avanço conquistado pelo GTB e Sindicato, que não tivesse interligação das
drenagens de W4 da refinaria, com um
sistema de ar climatizado, conforme
normas brasileiras e sem ruídos exagerados, com sistema de exaustão por capela
e tratamento de gases eficiente e seguro.
Embora a empresa alegue que os
níveis de exposição dos trabalhadores
em suas unidades não são nocivos,
de acordo com a Comissão Nacional
Permanente do Benzeno (CNPBz) não

há concentração segura para exposição
ao benzeno. Também, segundo estudos
sobre o tema, a exposição ocupacional,
mesmo que em concentrações mínima,
mas frequentes, implicam em benzenismo crônico, cujos sinais podem demorar
muitos anos para se manifestar, podendo
provocar câncer até mesmo após o trabalhador estar aposentado.
A situação do laboratório é preocupante, pois alguns trabalhadores estão
apresentando alteração em seus exames
de urina que identifica por marcador

biológico os elementos químicos Fenol,
Cádmio, Mercúrio, Acetona, Arsênico,
Flúor e Metanol. Além do setor medico
da empresa, estes trabalhadores estão
sendo monitorados pelo departamento
de saúde do Sindicato.
O Sindipetro-LP esteve na refinaria dia
13 de julho com seu médico do trabalho.
Após reunião com as gerências de SMS,
OT e Engenharia, ocorreu uma visita
técnica nas instalações do laboratório
para conhecimento dos riscos onde os
representantes do sindicato tiveram
a oportunidade de encaminhar suas
propostas de melhorias e garantias de
um ambiente seguro. A gerência ficou
de analisar e responderá se aceitará
compor os termos.
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APÓS DENÚNCIAS

Gerência de SMS da RPBC preserva supervisor
e pune trabalhadores, desmontando Grupo 4

D

entro da gerência de
SMS da RPBC existe um
problema de falta de
gestão de competência. Procurada pelos trabalhadores, chegou
ao conhecimento da diretoria do
sindicato que o Grupo 4 passava
por problemas de comandos da
brigada de incêndio, que vem
gerando insegurança no turno e
que provoca riscos diretamente
à segurança e a ambiência no
setor da segurança industrial e
envolve os bombeiros.
A raiz do problema, que
parecia ser um supervisor do
setor de SMS, se mostrou mais
profunda e tem ligação direta
com a gerência da refinaria, que
não toma providência sobre os
problemas causados pelo supervisor em questão, mas ao contrário, acoberta e dá carta branca
para que aja de acordo com sua
consciência.
O problema vem desde maio
de 2017, precisamente no dia 20,
quando no turno das 7h às 15h,
durante treinamento, o inventário
da VPC-1, a única viatura de pó e
CO2 da refinaria, foi esvaziado,
e mesmo com o alerta dos trabalhadores, permaneceu vazio por
dois meses, deixando a RPBC
descoberta durante todo esse
período. A viatura é a única na
unidade que combate incêndios,
considerados tridimensionais,
e possíveis eventos que possam

ocorrer nas subestações elétricas.
Após esse evento, diversas
ocorrências foram verificadas,
como um princípio de incêndio
que na UFCC, em julho de 2017,
preocupando a todos. Os problemas no setor continuaram. Durante um treinamento simulado
de emergência no laboratório
da refinaria, quando a maioria
da equipe optou em realizar o
simulado de modo que não provocasse risco real de acidente, o
supervisor, que estava no comando da brigada resolveu, de forma
autoritária, na base da “carteirada”, submeter todo o grupo a um
risco real, dizendo que tinha que
ser de seu jeito.
Também houve casos de
treinamento, que deveria ser
realizado por profissional especializado, conforme previsto em
NRs, mas que, com autorização
da gerência do setor, foi dado
por profissional sem proficiência
no assunto.
Em outra situação, durante
curso de proteção respiratória
para os técnicos de seguranças,
o supervisor resolveu que não
responderia aos questionamentos da equipe. De forma também
autoritária e arrogante, sugeriu
que a equipe enviasse as perguntas, via Lotus Notes, para o
gerente ou até para Jesus Cristo,
se negando a responder as questões. Após diversas ocorrências

relatadas pelos trabalhadores, o
sindicato ainda tentou fazer reuniões de modo que não expusesse o supervisor, cria da gerência,
que vem causando os problemas.
Com a mudança do gerente
de SMS no começo do ano, que
nas primeiras conversas com o
sindicato se mostrou “proativo”,
parecia que tudo entraria nos
trilhos. Porém, o gerente logo se
acomodou, e ao invés de resolver
o problema de ambiência que
uma única pessoa vem dando ao
grupo, preferiu desfazer todo o
grupo 4, espalhando insatisfação
geral.
A alteração do Grupo 4, sem
a anuência dos trabalhadores e
sem conversar com o sindicato,
demonstra desrespeito a todo o
processo e boa intenção que o
sindicato vinha construindo junto
a empresa.
A mudança dos trabalhadores,
como era de se prever, continua
gerando insatisfação e só aumentou os problemas do Grupo 4
e agora de outros grupos, pois os
trabalhadores transferidos de outras equipes estão incomodados
em trabalhador com o supervisor
problema.
Assim, depois que o novo gerente se comprometeu a resolver
o problema do setor de SMS, e
só piorou a situação, a partir de
fevereiro deste ano o sindicato
vem tentando resolver de outras
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formas a lambança que se formou no Setor de SMS da RPBC.
Se existe convergência da
luta dos trabalhadores com a
Petrobrás é pela boa ambiência
e respeito às relações sindicais.
Resolver os problemas no setor
de SMS é importante para que
os problemas da ambiência não
interfiram no trabalho e consequentemente diretamente na
segurança de todos na unidade.
Entendemos que a gerência
de SMS da RPBC, ao tomar atitude de desmontar todo Grupo
4, põe por terra a esperança de
que a mudança do gerente do
setor poderia ser algo bom para
a refinaria.
Ao invés de resolver o problema com quem de fato tem
causado transtornos na equipe, o
gerente de SMS preferiu desfazer
todo o corpo técnico de segurança do Grupo 4, preservando seu
protegido e sinalizando para que
mantenha sua postura assediadora e desrespeitosa com os
trabalhadores.
O Sindipetro-LP repudia a
ação do gerente de SMS da
RPBC, que além de prejudicar
mais ainda a ambiência que
já estava ruim, desrespeitou as
negociações que estavam ocorrendo com a entidade sindical,
causada pela sua própria falta
de competência em gerenciar
conflitos no setor.

