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Assembleia nesta quinta-feira (19) decide
rumo das negociações da PLR 2020
Na quinta-feira (19) o Sindipetro-LP realizará às 17h30, em primeira chamada, e às 18h, em segunda chamada, assembleia para
definir os próximos passos a serem tomados em relação à PLR 2020. Os trabalhadores vão decidir entre o novo regramento
apresentado pela gerência da Petrobrás ou a contraproposta elaborada pela Federação Nacional dos Petroleiros (FNP).
Leia mais na página 4

Sindicato empenha esforços para que
Nova Proposta Petros seja implementada
pág. 2

Terceirização

Nova redação da NR 20 fortalece luta contra
redução do efetivo da Transpetro Alemoa 3
pág.
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Sindipetro-LP empenha esforços para que
Nova Proposta Petros (NPP) seja implementada

N

o último dia 3 de dezem-

cipantes da Petros. Lembramos

ção da condicionante, não houve

tes FUP e conselheiros eleitos,

Sabemos que muitos partici-

bro, a categoria petro-

também que a proposta apresen-

tempo hábil para esclarecer toda

informamos que os demais sin-

pantes estão apreensivos, pois

leira do Litoral Paulista

tada pela Petros, em que pese se

a categoria sobre um tema com-

dicatos da FNP aprovaram a con-

não terão condições de seguir

rejeitou em Assembleia a condi-

tratar de um remédio amargo, vai

plexo e que vem sendo debatido

dicionante. Por isso, a entidade

vivendo com dignidade se fo-

cionante apresentada pela Pe-

ao encontro da proposta coletiva

há dois anos. Não por acaso, não

considera que está autorizada a

rem submetidos ao sacrifício

tros, às entidades sindicais, para

que o Fórum produziu diante da

era possível em uma única as-

assinar o termo.

financeiro que a não implemen-

a implantação da nova proposta

realidade posta. Desde o início,

sembleia exaurir todos os ques-

do plano de equacionamento

priorizamos nossa luta contra o

tionamentos apontados.

(PED 2015-2018). Desde então,

PED assassino.

Justificando a decisão de can-

tação desta alternativa irá exi-

celar a implementação, o presi-

gir. Inclusive porque, somada às

A partir da consolidação do

dente da Petros alega que Previc

18 parcelas não pagas por conta

diversos participantes que não

Infelizmente, a partir da limi-

quadro nacional, que majorita-

e Petrobrás podem impedir a

da liminar, ainda haverá um PED

estiveram presentes têm enviado

nar que garantia a suspensão

riamente aprovou a condicio-

implementação do NPP. Isso por-

2018, gerando ainda como con-

mensagens críticas ao sindicato

do PED uma parcela importante

nante, e da certeza que o Fórum

que, em sua opinião, houve mui-

sequência uma evasão do plano,

e diretores sobre o resultado da

da categoria não compareceu às

construiu uma proposta coe-

to esforço para que juntamente

prejudicando todo o PPSP-1.

votação.

palestras sobre o tema. As inú-

rente em defesa dos interesses

com a SEST concordassem com a

Uma nova reunião foi marca-

Em primeiro lugar, é impor-

meras dúvidas e desconfianças

dos participantes, a FNP e seus

atual proposta. Por fim, lembrou

da para o dia 17 de dezembro

tante lembrar que há aproxima-

manifestadas durante a assem-

sindicatos solicitaram ao pre-

ainda que diante da decisão fa-

justamente para encontrar uma

damente dois anos o equacio-

bleia são, em boa medida, resul-

sidente da Petros, Bruno Dias,

vorável na Justiça para a implan-

solução que tranquilize os par-

namento vem sendo discutido

tado da acomodação diante do

no último dia, que o novo plano

tação do PED 2015, haveria in-

ticipantes. Novamente, FNP e

pelas entidades sindicais, o que

não desconto. Com a cassação da

de equacionamento seja imple-

clusive na primeira proposta de

Sindipetro-LP estarão presen-

inclusive desembocou na criação

liminar em outubro e a exigên-

mentado. Na mesma reunião,

equacionamento mais segurança

tes e defenderão a implementa-

do Fórum em Defesa dos Parti-

cia por parte da Petros de vota-

onde também estavam presen-

jurídica.

ção do NPP.

Via celular

Festividades

A toda categoria petroleira, feliz
natal e próspero ano novo!
Sem dúvidas, difícil lem-

ros e petroleiras que sem-

capacidade de demonstrar

brar no passado recente de

pre fazemos questão de

amor, generosidade e soli-

um ano tão difícil para nós

lembrar é a resiliência. Já

dariedade com seus iguais.

como 2019. E não falamos

passamos por muitos mo-

Esperamos que em cada lar

apenas da categoria petro-

mentos difíceis. Resistimos

petroleiro esses sentimen-

leira, mas de toda a classe

e superamos os anos de

tos se multipliquem.

trabalhadora e da maioria

chumbo e neoliberalismo

da população brasileira. O

de Collor e FHC na década

FIQUE ATENTO! Em fun-

governo ultraliberal e au-

de 1990. Agora não será di-

ção das férias coletivas dos

toritário de Bolsonaro não

ferente. As festas de Natal

funcionários as atividades

tem nos dado trégua -

a

e Ano Novo são momentos

da sede, subsede e Dele-

cada dia, a cada semana,

em que nos reunimos com

gacia Sindical do Sindipe-

um novo ataque sobre nos-

os familiares e amigos para

tro-LP serão encerradas no

sa democracia, dignidade

renovar as energias, encher

dia 20 de dezembro de 2019

e direitos Mas se há uma

o coração de esperança e

e retonarão às 8h do dia 06

característica dos petrolei-

fé na humanidade, na sua

de janeiro de 2020.

Sindicato cria app para facilitar
comunicação com a categoria
A festa de confraternização da cate-

quência entregar o documento para

goria no dia 21, em Santos, terá novida-

a secretaria ou qualquer um dos dire-

de: o app (aplicativo) do Sindipetro-LP.

tores. Durante a festa, além de orien-

Criado exclusivamente para aparelhos

tações sobre o uso, o associado que

celulares, o recurso facilitará ainda

instalar o app também receberá um

mais a comunicação entre Sindicato e

brinde do sindicato.

categoria. No app o associado poderá
atualizar dados pessoais e dos dependentes, além de agendar atendimento
nos serviços oferecidos pela entidade, seja orientação jurídica, consultas
médicas/odontológivas e atendimento com nossa psicóloga ou assistente
social. As últimas notícias e boletins
também estarão disponíveis, assim
como um espaço para filiação on-line
para não sócios, que recebendo um
link via e-mail com as informações a
serem preenchidas, bastando na se-
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Gerência tenta aprofundar terceirização

Nova redação da NR 20 fortalece luta contra redução do
efetivo do Terminal Alemoa

G

raças a um trabalho

de descrita para determinar

vitorioso

banca-

a classificação “não possui

da dos trabalhadores

prioridade sobre a capacida-

envolvidos na elaboração da

de de armazenamento quan-

nova redação da Norma Re-

do esta for superior a 250.000

gulamentadora nº 20 (NR 20),

m3 (duzentos e cinquenta mil

não será tão fácil a gerência

metros cúbicos) de líquidos

do Terminal Alemoa seguir o

inflamáveis e/ou combustíveis

seu projeto de sucateamento

e/ou 3.000 (três mil) tonela-

da unidade com a redução e

das de gases inflamáveis”. É

terceirização irresponsável do

justamente o caso não só do

efetivo operacional. Recente-

terminal Alemoa, mas também

mente, a gerência comunicou

do Tebar, em São Sebastião.

aos trabalhadores – sem qual-

Conforme se exige das unida-

quer estudo e comunicado ao

des enquadradas na classe 3,

sindicato - a terceirização da

o Terminal Alemoa passa a ter

operação das barcaças de óleo

que adotar medidas que antes

combustível. Trata-se de uma

estava isento de cumprir. Uma

função delicada e complexa,

delas é “dimensionar o efeti-

cujo desvio para a gestão de

vo de trabalhadores suficiente

uma empresa terceirizada re-

para a realização das tarefas

sultará na elevação da insegu-

operacionais com segurança”;

rança do terminal e da comu-

e a outra se refere ao fato de

norma e estavam sob ameaça de

se estende aos demais termi-

com tantos acidentes de gran-

nidade circunvizinha, além de

que “os critérios e parâmetros

exclusão e, por outro lado, tive-

nais de nossa base. É o que

des proporções nos últimos

fortalecer o projeto privatista

definidos

empregador

mos alguns avanços que geram

lembra Fábio Mello, diretor do

anos, sendo Mariana e Bruma-

da atual direção da companhia.

para o dimensionamento do

efeitos positivos concretos aos

Sindipetro-LP. Pra ele, é fato

dinho os mais trágicos, colocar

Por isso, vem em boa hora

efetivo de trabalhadores de-

trabalhadores - o caso Alemoa

importante as seguidas denún-

em risco as instalações, vidas e

vem estar documentados”.

é um exemplo. Sempre enten-

cias do sindicato passarem a

o meio ambiente para cumprir
metas de lucro”.

da

a revisão da NR 20. Publicada
no dia 9 de dezembro, através

Juvenal,

demos que grandes terminais,

ter um respaldo legal. “Soma-

da portaria nº 1.360, a antiga

coordenador do Departamen-

com riscos tão grandes como

da à necessária mobilização

Por fim, cabe ressaltar outra

redação sofreu uma alteração

to de Segurança e Saúde do

uma refinaria, sempre deveriam

da categoria, vamos usar a NR

conquista para os terminais

que tira o Terminal Alemoa das

Sindipetro-LP e da FNP, que

estar enquadrados na classe 3.

20 como um instrumento fun-

Alemoa e Tebar através da nova

unidades enquadradas como

se envolveu na revisão da NR

Mas o Sistema Petrobrás sempre

damental na luta contra as su-

redação da NR 20. Seja nos trei-

classe 2 e passa pra 3 – o que

20, embora tenha sido uma

a inseriu na classe 2. Enfim, con-

cessivas manobras financistas

namentos de primeiros socor-

exigirá do terminal mais rigor

proposta do desgoverno Bol-

seguimos alterar esse entendi-

praticadas pela atual direção

ros ou de combate a incêndio,

na segurança das instalações

sonaro, a bancada dos traba-

mento na nova redação”.

da empresa. A extinção de pos-

os cursos agora partirão de um

e força de trabalho. Isso só foi

lhadores vencer a queda de

apresente

tos de trabalho ao sabor das

conteúdo mais avançado e no

possível porque um novo item

braço com a bancada patronal.

um quadro crítico e contínuo

gerências tem que acabar!”.

caso das reciclagens não serão

foi inserido (20.4.1.1.1). Nele,

“Conseguimos preservar várias

de redução do quadro opera-

Mello lembra ainda que “é uma

oferecidas apenas a cada dois

é dito que o tipo de ativida-

exigências que já constavam na

cional, é uma realidade que

grande

anos, mas anualmente.

EXPEDIENTE

Segundo

pelo

Marcelo

Embora

Alemoa

Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248, Santos - SP - Telefax (13) 32021100- Sub-sede: Rua Auta Pinder, 218, Centro, São Sebastião - SP - Tel.: (12) 3892 1484 Delegacia Sindical: Av. Rio Branco, 1.155, sala nº 4, Indaiá, Caraguatatuba - SP - Coord. Geral de Imprensa: Fábio Mello - Textos: Silvio Muniz e Leandro
Olimpio e Carolina Mesquita - Edição: Silvio Minuiz e Leandro Olimpio - Diagramação: Carolina Mesquita - Contatos (13) 99137.8145 / 3202 1104 - E-mail:
imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 3000 exemplares
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Com 2 propostas de regramento ‘na mesa’, categoria
decide rumos da luta por PLR 2020 justa nesta quinta (19)
Categoria decidirá em Assembleia se aceita
o regramento apresentado pela gerência da
Petrobrás ou a contraproposta elaborada pela FNP

N

esta quinta-feira (19), o

ocorra o pagamento - que prevê

Sindipetro-LP realiza às

o pagamento de, no máximo, uma

17h30, em 1ª chamada, e

remuneração, não importando o

às 18h, em 2ª chamada, Assembleia

lucro obtido pela empresa. Trata-

para discutir e deliberar sobre a

se de uma afronta à categoria, a

PLR 2020. Na ocasião, a categoria

responsável por produzir toda a ri-

decidirá se aceita o regramen-

queza explorada pela companhia.

CONTRAPROPOSTA DA FNP

efeito sinérgico da gestão empre-

terou sua política de utilização da

A FNP elaborou uma contrapro-

sarial. O que restringiria a aplica-

capacidade das refinarias, ou seus

posta que incorpora aspectos do

ção dos modelos de remuneração

dirigentes se corromperam e inte-

modelo vigente até março/2019,

variável instituídos amplamente

graram cartéis ou o câmbio sofreu

das exigências da negociação rea-

nas grandes multinacionais e ban-

uma variação inesperada diante

lizada ao final de 2018 e das atuais

cos que impulsionaram, gestaram,

de uma crise. E a culpa ficou na

de dez/2019. Além disso, apresen-

a profunda crise de 2008 com re-

conta dos trabalhadores, apesar

ta os seguintes pontos:

flexos até aqui, além de uma enor-

desses terem aumentado seus es-

midade de fraudes empresariais

forços e alcançado ótimos resulta-

1) Conceito de remuneração (sem

que lesaram a sociedade profun-

dos para reverter cada estrago.;

função gratificada);

damente (ENRON, VALE, ACIDENTE
REFINARIA TOTAL e etc.);

6) Redutor de PLR restrita às pu-

to apresentado pela gerência da

Enquanto para a PLR do chão

2) Gatilho 5 vezes maior, saindo de

Petrobrás ou a contraproposta

de fábrica a empresa oferece mi-

10 Bilhões do lucro líquido, para

4) Pagamento por resultados (1 re-

potismo ou assédio sexual/mo-

elaborada pela FNP. A assembleia

galhas, à alta cúpula oferece - via

igual ou maior a 50 Bilhões, mas

muneração + 0,5 PLR anterior ou 2

ral, e estabelecida por colegiado

acontece na sede, subsede, pla-

Programa de Premiação de Per-

sobre o resultado da soma de im-

remunerações se não houver PLR),

(Comitê Disciplinar). Excluindo a

taformas e grupos de turno cuja

formance (PPP)

postos, royalties, participações e

se a Petrobrás entregar ao país

questão do ‘conflito de interesse’

escala impede a participação em

gigantescas.

contribuições, e não em relação

100 Bilhões no somatório de im-

devido a falta de estrita definição

ao Lucro líquido (LL). O que tam-

postos, royalties, participações e

do que seria, e pela prática da

bém expressaria a magnitude de

contribuições. Demonstrando que

empresa de tipificar, assim, até

criação de valor, de riqueza, que a

a contribuição da Petrobrás para

profissionais da carreira gerencial

Petrobrás adiciona anualmente à

a sociedade brasileira, a partir do

que opinem em assembleia de

economia do país;

trabalho dos petroleiros, não de

trabalhadores contra uma pro-

resume ao seu lucro;

posta de ACT da direção, ou no

Santos e São Sebastião.

- remunerações

Para se ter uma ideia, um traba-

nições relativas à corrupção, ne-

O indicativo é de rejeição, já que

lhador pode receber somente R$

a empresa apresenta uma propos-

1.500,00 de PLR, através do PPP ge-

ta inferior inclusive ao que vinha

rentes e diretores podem ganhar

sendo discutido até maio deste

até UM MILHÃO e MEIO de reais.

ano. O que os gestores da Petro-

Isto é, até mais de mil vezes o que

brás vêm tentando enfiar “goela

o trabalhador de menor remunera-

e maior valor pago a título de PLR,

5) Expurgos/variações exógenas. O

exercem atividade sindical. Fato

abaixo” não é um regramento, mas

ção receberia do PPP na empresa,

com sua redução de 2,5 vezes para

que impidiria o absurdo que já se

que abriria a possibilidade de pu-

um programa que - além de ter um

a partir da aplicação do fator míni-

2 vezes, reforçando e reconhecen-

viveu na empresa, quando a PLR

nições arbitrárias, perseguições

gatilho de R$ 10 bilhões para que

mo de 0,4 vezes. Um disparate!

do o esforço e resultado coletivo, o

não foi paga, seja quando se al-

políticas.

3) Relação piso-teto entre o menor

caso de consultores, que também

Banco de horas: Petrobrás afirma que romperá compromisso
assinado na mediação com o TST
A Petrobrás descumprirá com-

te prevê um prazo de 120 dias

da comissão com um rebaixa-

direitos dos trabalhadores, sejam

dado entre Petrobrás, TST e FUP, e

promisso firmado com o Tribu-

para negociação do regramento.

mento do piso (já aceito pela

os de saúde ou remuneratórios.

defende a exclusão de parte das

nal Superior do Trabalho (TST).

A resposta dos dirigentes à “ina-

empresa). Um insulto à categoria!

Assim, a situação grave e caótica

horas extras do banco de horas

Esse é o teor da fala do gerente

bilidade” gerencial foi a rejeição

Vale destacar que a comissão es-

da ingerência e falta de técnica

(ex; dobra de turno, HE de finais

de Relações Externas da compa-

a qualquer possibilidade de acor-

tabelecida é para negociar e via-

no trato real das complexidades

de semana). Porém, com a postu-

nhia, Fabrício Pereira, durante

do sobre a implementação do

bilizar um acordo que não ignore

das atividades da Petrobrás es-

ra antidemocrática do represen-

reunião com a FNP no dia 12, ao

banco em janeiro. Nesse contex-

as diferenças e peculiaridades

cancara, mais uma vez, a miopia

tante do RH dificilmente avança-

afirmar que implantará a nova

to, o despreparo técnico de Perei-

vinculadas ao seu fato gerador

do RH e despreparo da atual di-

remos na mesa de negociação e

regulamentação do Banco de

ra fica evidenciado quando, ape-

e à condição de realização das

reção. A FNP entende que essa

teremos que recorrer à mobiliza-

Horas no dia 1º de janeiro. Afi-

sar do TST ter proposto um piso

respectivas horas-extras, bem

comissão é importante para ten-

ção para garantir o cumprimento

nal, o Acordo Coletivo de Traba-

para negociação do regramento,

como minorar os danos concre-

tar mitigar os efeitos do Banco de

do Acordo e um regramento justo

lho (ACT) assinado recentemen-

ele propõe iniciar a negociação

tos do banco de horas contra os

Horas que, infelizmente, foi acor-

do Banco de Horas!

