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A partir da próxima terça-
feira (03) até o dia 13 de 
novembro o Sindipetro

-LP realiza assembleia para dis-
cutir e deliberar sobre a PLR 2021. 
A categoria decidirá se aceita ou 
não o regramento apresentado 
pela gerência da Petrobrás ou a 
contraproposta elaborada pela 
FNP. Além disso, também estará 
em pauta a aprovação ou não de 
assembleia permanente. A vota-
ção acontece nas plataformas com 
assembleia a bordo, via aplicativo 
para associados que estejam em 
home office, pelo site através de 
link de votação para não sócios 
que também estejam em teletra-
balho e na porta das unidades 
para os petroleiros que estão tra-
balhando presencialmente.

O indicativo é de rejeição, já que 
a categoria reivindica que a PLR 
seja calculada com base no lucro 

Sindipetro-LP realiza rodada de assembleias para 
deliberar proposta de Participação nos Lucros 

3 a 13 de novembro

líquido e com metas negociadas. 
O que os gestores da Petrobrás 
vêm tentando enfiar “goela abai-
xo” não é um regramento, mas um 
programa que - além de ter um 
gatilho de  80% de atingimento 
das metas estipuladas para que 
ocorra o pagamento - prevê o re-
passe de, no máximo, uma remu-
neração, não importando o lucro 
obtido pela empresa.

O montante total para paga-
mento da PLR está limitado a 
uma remuneração do empregado 
(RMNR + ATS); 6,25% do lucro lí-
quido do exercício; 25% dos divi-
dendos distribuídos aos acionis-
tas e 5% do EBITDA.

Trata-se de uma afronta à ca-
tegoria, a responsável por produ-
zir toda a riqueza explorada pela 
companhia. Para piorar a situação 
a proposta não é linear, ou seja, 
não irá contemplar toda a força 

de trabalho de maneira igualitá-
ria. A alta cúpula teve coragem 
de propor regras distintas para 
os petroleiros e petroleiras de di-
ferentes subsidiárias do Sistema 
Petrobrás e também funções.

O valor do pagamento da parti-
cipação também estará atrelado 
a punições dos trabalhadores. Em 
caso de advertência por escrito 
será descontado 10% do montan-
te e em caso de suspensão serão 

20%. Essa é uma cláusula subjetiva 
já que cita “conflito de interesse”. 
O termo não é nada específico e 
a Federação Nacional dos Petro-
leiros (FNP) já solicitou que a em-
presa especificasse o termo. Até o 
momento os gestores não se pro-
nunciaram. A citação abre margem 
para perseguições e assédio. Um 
verdadeiro disparate já que virou 
moda dentro das unidades utiliza-
rem desses artifícios para intimi-

dar a força de trabalho. Haja vista, 
os casos que andam acontecendo 
na Regap (pág. 03).

Enquanto para a PLR do chão 
de fábrica a empresa oferece mi-
galhas, aos gestores oferece  re-
munerações gigantescas mesmo 
que a empresa não apresente lu-
cro. No dia 27 de outubro o con-
selho de administração da Petro-
brás aprovou a revisão da Política 
de Remuneração dos Acionistas. 
O único objetivo dessa medida 
é possibilitar que alta cúpula da 
empresa proponha o pagamento 
de dividendos compatíveis com a 
geração de caixa, mesmo em pe-
ríodo que não for detectado lucro 
contábil. É a famosa máxima “ao 
rei tudo, menos a honra”.

Vamos dar um sonoro “não” a 
mais esse ataque promovido por 
Roberto Castello Branco e sua 
trupe!

Saiba como votar
Votos presenciais: grupos de turno e administrativo das áre-

as operacionais terrestres: Todos os trabalhadores da ativa das 

áreas operacionais de terra que estão trabalhando normalmen-

te as assembleias serão na porta das unidades. Elas serão reali-

zadas com o adm e todos os grupos de turno. Não haverá vota-

ção presencial no prédio do Valongo (Edisa) e demais prédios. 

As assembleias acontecem até o dia 13 de novembro.

Votos por aplicativo do Sindicato: associado e associadas 

-  Acessar o aplicativo do Sindicato. Se caso, o associado ou 

associada não tenha o aplicativo no celular é necessária a 

instalação. Para baixar é muito fácil: basta acessar o Google 

Play ou Apple Store no celular e no campo de pesquisa digitar 

‘sindipetrolp’. O aplicativo estará disponível para ser baixado. 

Após baixar, acessar a área restrita preenchendo o campo do 

CPF, matrícula do Sindicato e escolher a opção sócio. Em se-

guida clicar no ícone enquete e lá votar. A votação acontece a 

partir do dia 3 de novembro até às 23h59 do dia 06 de novem-

bro. Após esse período, os votos não serão computados.

Votação eletrônica – não associados: Acessar link presen-

te no site, facebook e instagram fazer cadastro, assistir ao 

vídeo e votar. A Petrobrás encaminhou a listagem dos tra-

balhadores e trabalhadoras das nossas bases para verifi-

carmos o cadastro de votação. Se o petroleiro ou petroleira 

não estiver nessa lista não poderá votar porque o sistema 

não habilita a votação. A votação acontece a partir do dia 

3 de novembro até às 23h59 do dia 06 de novembro. Após 

esse período, os votos não serão computados.

Plataformas: As assembleias nas plataformas serão feitas 

como costumeiramente. As listas de presença serão dispo-

nibilizadas pelo sindicato, através de e-mail, para um único 

membro das plataformas previamente contatado e instruí-

do. O período do pleito será até às 23h59 do dia 06 de no-

vembro.
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Uma vitória atrás da outra

Jurídico do Sindicato consegue vetar, mais uma vez, a convocação 
compulsória de operadores como brigadistas e punições na RPBC

M ais um “gol de pla-
ca” orquestrado pelo 
corpo jurídico do Sin-

dicato dos Petroleiros do Lito-
ral Paulista que beneficia os 
trabalhadores da Refinaria Pre-
sidente Bernardes (RPBC), em 
Cubatão. A Petrobrás entrou, 
através do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), com uma medi-
da cautelar para tentar reverter 
a decisão de convocar com-
pulsoriamente os Técnicos de 
Operação para que assumam 
o quadro de brigadista duran-
te emergências, tomada em 
segunda instancia, pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT). 
Além disso, a empresa também 
tentou derrubar o cancelamen-
to de todas as punições disci-
plinares aplicadas aos técnicos 
que não atenderam as convoca-
ções em fevereiro de 2018. 

No entendimento do Ministro 
César Leite de Carvalho, respon-
sável pela sentença, o contrato 
de trabalho dos petroleiros não 
estabelece a obrigatoriedade 
de serem incluídos na briga-
da de incêndio. A brigada de 
incêndio é uma obrigação da 
empresa não podendo repassar 
este ônus aos seus emprega-
dos, ela pode ser composta por 
profissionais contratados para 
este fim. O magistrado também 
argumentou que a criação de 
incentivos para participação 
voluntária em brigadas de in-
cêndio tem surtido efeito em 
várias empresas. Além disso, 
ele salientou que se a gestão 
da unidade tivesse iniciado um 
plano de contingência para re-

composição da brigada em 
agosto de 2019, período que 
a decisão do TRT foi proferi-
da, a unidade poderia contar 
com uma equipe formada e 
treinada. 

Entenda o caso
Em fevereiro de 2018, após 

a redução de 20% do quadro 
mínimo operacional, o GG da 
refinaria resolveu obrigar os 
operadores do Grupo 2 a par-
ticipar de um treinamento de 
emergência, com isto os opera-
dores teriam que abandonar as 
unidades  em operação por al-
gumas horas o que deixaria, de 
fato, a segurança dos demais 
trabalhadores em risco caso 
houvesse uma emergência im-
pedida de ser controlada. Além 
de obrigar a fazerem uma coisa 
ilegal, o gestor impôs insegu-
rança em toda a refinaria ele-
vando suas consequências para 
as empresas vizinhas e para a 
população de Cubatão.

Os operadores das unidades, 
que por motivo de trabalho e 
para não abandonarem as áre-
as não foram no treinamento, 
inclusive usando a clausula 82 
do ACT vigente, na época,  que 
lhes garantem o direito de re-
cusa quando há risco para si ou 
para seus colegas, foram pu-
nidos com advertência escrita 
por simplesmente não compa-
recerem a convocação. Diante 
disso, o Departamento Jurídico 
do Sindipetro entrou com uma 
ação pedindo que fosse aboli-
da a convocação compulsória 
dos Técnicos de Operação e o 

cancelamento das punições. 
O jurídico do sindicato pautou 

seu pedido na Norma Regula-
mentadora 20 e no parecer téc-
nico sobre Brigadas de incêndio 
e de emergências da Norma Re-
gulamentadora 23, elaborado 
pelo diretor do Sindipetro-LP 
Marcelo Juvenal Vasco, membro 
da Comissão Nacional Tripartite 
Temática da NR-20 (CNTT).  

O sindicato alegou também 
que os seguidos Planos de De-

missões Voluntárias (PIDVs), 
sem a devida reposição dos em-
pregados demitidos e sequente 
preparação de substitutos para 
os cargos chave na companhia, 
diminuíram também o número 
de voluntários a participar da 
brigada de incêndio. Com isso 
a Petrobrás passou a convocar 
empregados, compulsoriamen-
te não obedecendo sequer o 
desejo individual dos trabalha-
dores, pois a obrigatoriedade 

não está prevista em seu con-
trato de trabalho, nem obser-
vando a aptidão dos operado-
res para tal atividade que não é 
da natureza da sua função.

“A gerência da RPBC deveria 
ter planejado melhor o treina-
mento e garantido a segurança 
contínua para as pessoas que 
não fazem parte do simulado 
emergencial” relata Juvenal, 
atual Coordenador de Saúde e 
Segurança do Sindipetro.

A NR 23 do extinto Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), 
determina que a Petrobrás, deve 
adotar medidas de prevenção 
de incêndio em conformidade 
com a legislação estadual e as 
normas técnicas aplicáveis. A NR 
20, em seu item 14.7 (Portaria SIT 
Nº 308/2012), estabelece que: “A 
participação dos trabalhadores 
nas equipes de resposta a emer-
gências é voluntária, salvo nos 
casos em que a natureza da fun-
ção assim o determine”.

“Desde que a Petrobrás obri-
gou os trabalhadores a par-
ticipar compulsoriamente da 
brigada de incêndio, inclusive 
fazendo o uso de punições, que 
o Sindipetro-LP vem tentando 
negociar melhores condições 
de trabalho tanto de efetivo 
quanto de segurança, mas os 
gestores da  Petrobrás sempre 
foram intransigentes. Dessa 
forma, essa decisão, validada 
pelo TST, veio abrir um leque 
para mostrar a importância da 
brigada de incêndio”, relata o 
coordenador do Sindipetro-LP, 
Adaedson Costa, que acompa-
nha o caso desde 2016.
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Ataques de todos os lados

Defender nossos empregos nos coloca como alvos 
de punições e demissões: estejamos preparados

A gestão bolsonarista no 
comando da empresa 
tem mantido a pleno 

vapor a “caça às bruxas” a diri-
gentes sindicais e trabalhadores 
petroleiros que se manifestam 
contra a privatização de unida-
des e que participaram da últi-
ma greve, em fevereiro de 2020. 
O caso mais recente e emblemá-
tico aconteceu em Minas Gerais, 
na Refinaria Gabriel Passos (RE-
GAP), com a suspensão por 20 
dias do dirigente sindical Cristia-
no Almeida. O “erro” de Cristiano 
e de outros três companheiros, 
Thiago Machado (5 dias), Leonar-
do Auim (25 dias) e Gustavo Hel-
mold (17 dias), foi se posicionar 
contra a privatização da Regap, 
que desde setembro de 2019 
está na esteira da “feira do rolo” 
da privatização de Bolsonaro/
Paulo Guedes/Castello Branco.

Nas bases do Sindipetro-LP, 
as punições e retaliações contra 
uma categoria aguerrida aconte-
cem de diversas formas, seja por 
ações truculentas, como demis-
sões e suspensões ou em forma 

de “remanejamento de pessoal” 
e “mudança de estratégia da em-
presa”, dentre outras desculpas 
sem qualquer base de verdade. 
Um exemplo claro dessa forma 
velada de assédio foi a mudança 
de base de representatividade 
de cerca de mil petroleiros das 
plataformas, assistidos pelo sin-
dicato, que do dia para a noite 
a Petrobrás anunciou que esta-
riam sob a jurisdição do Sindi-
petro-RJ, ignorando que muitos 
desses trabalhadores são mora-
dores fixos do Litoral Paulista.

Em março, quando o mundo 
todo se remanejava para com-
bater o coronavírus e quando o 
Brasil computava os primeiros 
casos da Covid-19, Castello Bran-
co demitiu seis trabalhadores 
da P-67, por terem participado 
da greve. Felizmente, o jurídico 
do sindicato conseguiu reverter 
as demissões, mas não sem re-
sistência por parte da empresa. 
Outros cinco, da P-66 foram sus-
pensos por 14 dias e um traba-
lhador da área de Saúde também 
foi notificado de suspensão por 

Punições, demissões, perseguição no trabalho: essa são algumas das formas de assédio presentes nos últimos tempos e 
que desde o ano passado se intensificaram, tornando a ambiência em qualquer unidade do Sistema Petrobrás insalubre. 

“insubordinação”. Todas as puni-
ções foram motivadas porque os 
envolvidos aderiram à greve con-
tra as demissões dos companhei-
ros de Araucária, em fevereiro, 
que teve ampla participação da 
categoria e foi crucial para inibir, 
ao menos em parte e por um tem-
po, o avanço da privatização que 
está à toda velocidade.

As demissões são as manifes-
tações mais graves de assédio 

por parte da empresa, mas as 
punições que acontecem aten-
tam da mesma forma para ini-
bir a adesão da categoria às 
mobilizações organizadas pelo 
sindicato. Os desafios da cate-
goria só aumentam: passamos 
por uma tentativa de reforma 
administrativa, que impacta 
diretamente o trabalhador pe-
troleiro e o governo Bolsonaro 
recebeu no começo de outubro 

carta branca do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para continuar a 
venda de refinarias da Petrobrás 
e seus respectivos ativos logís-
ticos, sem necessidade de pedir 
autorização ao Congresso e Se-
nado.

Por tudo isso, se faz urgente 
e necessária a união da cate-
goria para o que há de vir. Es-
tejamos unidos: Juntos somos 
mais fortes!

Ano que vem é ano de eleição sindical: venha aderir essa luta!
Você trabalhador, que participa das lutas da categoria petroleira: o próximo ano é de eleições 
sindicais no Sindipetro-LP. Participe do pleito, organizando uma chapa ou reforçando a diretoria 
vigente. A renovação é sempre positiva para toda a categoria. Ganha o sindicato, ganha 
os petroleiros e ganha a democracia!



Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro 
do que acontece no Sindicato!  Aponte a câmera 
do seu celular para o QR CODE e instale já !                                             

Android                                                                     IOS 

                                            

Android                                                                     IOS 
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Muitos problemas

Petrobrás sucateia AMS para que desistamos do 
plano: não vamos aceitar!
A Petrobrás está aprofun-

dando o sucateamento 
da AMS. Após terceirizar 

a gestão do plano, a empresa 
está descredenciando profissio-
nais, sem nenhuma justificativa 
plausível e de forma unilateral, o 
que contribui para a precarização 
do serviço. Outros profissionais 
estão cancelando consultas, por 
falta de pagamento. O objetivo, 
como sempre é avançar rumo à 
privatização.

A reclamação é generalizada, 
feita por profissionais da saúde 
na Baixada Santista e Litoral Nor-
te. Alguns profissionais pararam 
de atender após ficarem seis me-

ses sem receber nenhum centavo 
da AMS.  

Com a mudança do custeio da 
AMS a partir de janeiro de 2021 
para o fator 40/60 e em janeiro de 
2022 para 50/50, assinado no úl-
timo acordo coletivo (ACT), além 
do usuário do benefício pagar 
mais, estará recebendo um ser-
viço de pior qualidade, sofrendo 
inclusive constrangimento ao ser 
notificado, muitas vezes quando 
já estão no balcão da clínica cre-
denciada, aguardando para ser 
atendido.

O que vemos é um movimento 
da gestão bolsonarista no coman-
do da Petrobrás para sucatear 

a AMS, tornando-a cara e inefi-
ciente, para forçar a desfiliação 
do maior número de petroleiros 
possíveis, para que fique inviável 
mantê-la. Os primeiros prejudica-
dos serão os aposentados e pen-
sionistas, principais usuários do 
serviço, que além da taxa extra do 
equacionamento do Plano Petros, 
terão que arcar com um aumento 
significativo no custeio da AMS. 

Apesar dos problemas, a AMS é 
um benefício da categoria petro-
leira que deve ser defendido com 
unhas, dentes e mobilização! Não 
podemos assistir calados o fim 
de nossos direitos, quando sa-
bemos que o sucateamento da 

AMS será transformado em lucros 
e dividendos para acionistas em 
detrimento do trabalhador.

A AMS é um benefício que 
abrange todos os trabalhadores 
petroleiros, de norte a sul do país 

e por mais que esteja sendo ata-
cado, ainda é o melhor plano de 
saúde em comparação ao que se 
tem no mercado. 

 É preciso unidade e mobiliza-
ção em defesa da AMS!

Não é só uma gripezinha!

Atenção com os cuidados contra o coronavírus. A 
pandemia não acabou!

Apesar de muitas pessoas es-
tarem agindo como se a pande-
mia por coronavírus tivesse pas-
sado, as autoridades de saúde 
apontam o surgimento de uma 
segunda onda do vírus.

A nova onda do coronavírus 
avança sobre a Europa, fazen-
do com que países que já en-
saiavam o retorno da normali-

dade voltassem a estabelecer 
medidas para conter a doença. 
Alemanha e França decretaram 
lockdown parcial e Espanha e 
Itália começaram a impor medi-
das para restringir o horário de 
funcionamento do comércio, ba-
res e restaurantes. 

No Brasil, os finais de semana 
tornaram-se verdadeiros disse-

minadores do coronavírus, com 
aglomeração em festas, praias 
e locais de grande circulação de 
pessoas. Por tudo isso, precisa-
mos reforçar os cuidados com a 
saúde.

Na unidade, no trajeto de casa 
para o trabalho ou vice versa e 
no cotidiano, use máscara de 
proteção facial quando esti-

ver em público, não relaxe nem 
mesmo quando estiver sozinho 
no banheiro. Sempre que puder 
lave as mãos corretamente e 
quando estiver na rua, leve com 
você sempre um frasco de álcool 
em gel 70° para uso indiscrimi-
nado em locais públicos.

Mantenha distância ao con-
versar com as pessoas, ou em 

filas, de pelo menos 1,5m. O Sin-
dipetro-LP orienta que todos os 
trabalhadores que sentirem os 
sintomas da covid-19 fiquem em 
casa e comuniquem a empresa 
pelo canal disponibilizado pela 
Petrobrás, o Disque Covid.

Com esses cuidados simples 
podemos vencer mais esse de-
safio! 


