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CATEGORIA AVALIA 4ª PROPOSTA

MOBILIZAÇÕES PRESSIONAM PETROBRÁS E
E FORÇAM RECUO NA RETIRADA DE DIREITOS
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ASSEMBLEIA!

s petroleiros do Litoral Paulista têm compromisso marcado com o
Sindicato nesta quinta-feira (8): uma nova assembleia do ACT, com 1ª
chamada às 17h30 e 2ª chamada às 18 horas, na sede e sub-sede da
entidade, além das plataformas de Merluza e Mexilhão.
A intensificação das mobilizações, que passaram de atrasos esporádicos
para paralisações diárias em todas unidades com corte de rendição nos turnos,
surtiu efeito e fez a empresa tirar alguns bodes da sala. Após três propostas
recheadas de ataques e retrocessos, finalmente a companhia apresentou um
recuo parcial na quarta proposta – entregue no dia 29 de novembro à FNP. O
principal deles foi a desistência de tentar impor a redução das horas extras de
100% para 50%.
Outro ponto que a empresa acabou cedendo, fruto da pressão e insatisfação
da categoria, foi em relação à migração do auxílio almoço para o vale
alimentação. Na terceira proposta, essa transferência era obrigatória.
FNP E SINDIPETRO-LP INDICAM REJEIÇÃO DA PROPOSTA
Valorizamos o que as mobilizações já nos garantiram, mas defendemos que
a categoria rejeite a quarta proposta da empresa. Este é o indicativo da FNP
e do Sindipetro-LP. Se por um lado é verdade que Pedro Parente foi obrigado
a desistir de alguns ataques, por outro segue tentando impor a redução da
jornada com redução salarial, assim como reajuste abaixo da inflação.
A proposta de 6% a partir de setembro e mais 2,8% a partir de fevereiro é
uma ofensa aos trabalhadores, que seguem garantido números formidáveis
de produção à Petrobrás. Fruto do processo de repactuação do plano Petros, a
empresa vem ano a ano usando o IPCA como índice oficial nas negociações.
Por que agora, unilateralmente, se sente no direito de abandonar esse critério
para negar o mínimo aos seus trabalhadores (a reposição da inflação)?
Em relação à redução da jornada com redução salarial, o verniz
“democrático” deste regime ao se intitular “opcional” não leva em
consideração o assédio moral que os gerentes exercem sobre os petroleiros
que trabalham em horário flexível. Certamente, metas serão estipuladas para
que todos os setores recrutem o maior número possível de empregados. Esse
cenário se agrava por não existir nenhum regramento no ACT de como será
implantando esse regime, abrindo brecha para abusos.
Neste momento, a pressa está do outro lado da trincheira. As liminares que
vêm suspendendo a venda de ativos importantes, somadas a uma vitória da
categoria no ACT, seria um verdadeiro pesadelo para Parente e seus objetivos
privatistas sobre a companhia. Por isso, ele quer e precisa mostrar serviço ao
governo ilegítimo de Temer e ao mercado financeiro. E parte disso é encerrar
o ACT o quanto antes. Para ele, é fundamental demonstrar aos acionistas que
o desmonte da Petrobrás segue de vento em polpa – seja na venda de ativos,
seja na imposição de ataques que terão efeito sobre a categoria por muitos
anos.
Por fim, não devemos encarar como uma vitória permanente a preservação
das horas extras em 100%. O recado da Petrobrás é claro ao tentar empurrar
para um GT a resolução deste tema: “não desistimos, vamos lançar uma nova
ofensiva para destruir esse direito!” Este é o recado. Devemos estar preparados
para resistir!
De nossa parte, agora sim se iniciam as negociações. Afinal, o que a
direção da companhia apresenta como avanço é simplesmente a manutenção
de direitos conquistados em lutas, em acordos anteriores. É possível avançar,
é possível vencer. Com uma mobilização de fato nacional, de fato unificada, a
empresa será obrigada a dar mais alguns passos atrás.
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PETROLINO meteBRONCA!
AEROPORTO DE ITANHAÉM
INSEGURANÇA NOS VOOS Recentemente, o helicóptero que faria o
desembarque dos trabalhadores de Merluza voltou sem passageiros
para o Aeroporto. Sabemos que houve um problema, mas qual até
agora a empresa não informou. E, afinal, temos ou não uma aeronave reserva à nossa disposição como exige o contrato?
MERLUZA
ACIDENTE NÃO É INCIDENTE Todo mundo tá careca de saber que
as terceirizadas são especialistas em economizar na segurança da
peãozada. Em Merluza, dois companheiros foram vítimas desse
descaso. Eles sofreram acidente com lesão e um deles desembarcou
para fazer um raio-x, não retornando ao trabalho. Pra ninguém levar a culpa, o médico classificou com incidente e não acidente. Haja
sacanagem!
P-66
TRAZ PENICO! Está impossível para as meninas, seja da Petrobrás
ou das terceirizadas, irem ao banheiro. Para piorar a situação, o
banheiro do estaleiro de Angra dos Reis, onde está a plataforma,
tá trancado. Motivo: o sistema de esgoto não funciona. Tem companheira que tomou remédio para não precisar ir ao banheiro. A CIPA
está tentando limpar essa bagunça e o SMS da engenharia já foi notificado. E para fechar com chave de ouro as meninas ainda sofrem
assedio quando reclamam. Além de ser desumano, a chefia rasga a
NR-24 com esse descaso!
NEM CHIQUEIRO É TÃO SUJO Na P-66, o drama dos banheiros não
é exclusividade das mulheres. Os trabalhadores têm passado 12
horas com banheiros em estado deplorável, que não atendem às
condições mínimas de higiene e de quantidade de sanitários exigidos pela legislação. Já existem casos de infecção urinária por conta
dessa situação!
HAJA NÓ CEGO Dia desses um mangote de esgoto entupiu. Numa
tentativa de desobstrução com ar de instrumento a coisa não deu
certo. O sistema acabou contaminado com esgoto e queimou o módulo de controle. Haja nó cego!
TÁ RUIM MESMO O bicho pegou na região da P-66. Rolou todo tipo
de bandidagem. Teve toque de recolher e meliante usando lancha
para roubar caixa eletrônico do estaleiro. A coordenação e a supervisão da plataforma, ao invés de avisar que a coisa tava séria, resolveu ficar de bico calado. Isso é muito despreparo e prova que não
estão preocupados com a segurança dos trabalhadores.

ALEMOA
TEM VACILÃO NA ÁREA! Teve gerente que tomou bronquinha de seus
superiores porque tava faltando equipamento na área. Não foi por falta
de aviso dos empregados e do nosso Sindicato. Da próxima vez, ao invés
de torcer o nariz para as cobranças e denúncias, veja se faz o que deve
ser feito, assim, quem sabe não fica tomando bronca à toa. Afe! Que
Vacilão!
DEIXA O PEÃO SE LASCAR Dia desses rolou uma queda de energia às
15h45. Até aí todo mundo sabe o que fazer, mas parece que a gerentada
não sabe. Enquanto os operadores suavam a camisa para contornar a
situação, a gerência simplesmente levantou e foi embora como se nada
tivesse acontecendo. A rapaziada se lascou sozinha. Isso que é comprometimento com a empresa, hein?
TEM SUPERVISOR COM AGENDA LOTADA Num dos atrasos um supervisor que estava no terminal quis ir embora depois de seu turno das 23
às 7 horas. E para evitar ficar com um a menos no grupo foi parado o
carregamento de barcaças. O que seria assim inadiável?
UTGCA
SEM TRANSPORTE, SEM TRABALHO O gerente do ativo da UTGCA resolveu cortar o transporte dos operadores de turno que estavam saindo
pela manhã, após 12 horas de labuta. O argumento é que as vans não
poderiam permanecer à disposição dos operadores, sem limitação de
horário para saída da unidade. Uma retaliação à adesão da categoria
às mobilizações. O cara se fez de galo de briga e só recuou após a categoria intensificar o protesto com o corte de rendição.
NÃO VAI E ACABOU Rolou em Brasília o encontro dos GTBs, mas o representante da UTGCA não estava presente. A razão: a chefia não liberou ninguém mesmo com DIP. Onde está a preocupação com a vida dos
trabalhadores e o respeito às normas internas?
RPBC
DEUS DA PETROBRÁS A UFCC está voltando de manutenção porque
ano passado fizeram uma péssima manutenção - obra do GG que pensava ser DEUS. Sem a presença dos operadores, que conhecem a planta
de A a Z, o resultado foi desastroso: reator e torre principal danificados
internamente. E o que DEUS ganhou? Um cargo de diretor na Transpetro.
GERENTE DA RAQUETE Tem gerente novo no craqueamento que precisa fazer terapia. Veio de outra refinaria sem conhecer nada aqui e já está
botando as asinhas de fora. Ele deveria ouvir os operadores experientes
Estamos de olho na tua ficha!

CONFRATERNIZAÇÃO

FESTA CELEBRA
ANIVERSÁRIO DO
SINDIPETRO-LP
Para festejar os 58 anos do Sindipetro Litoral Paulista,
convidamos toda categoria a participar da festa que acontece
domingo, 18 de dezembro, na sede do Sindicato, em Santos,
das 12 às 20 horas, com direito a churrasco, música ao vivo e
bebidas (cerveja, água e refrigerante). A novidade deste ano,
numa iniciativa inédita na entidade, será o Ato Ecumênico
no Auditório com a presença de lideranças religiosas de
diferentes crenças e religiões.
Os 58 anos do Sindipetro-LP reafirmam a entidade como
uma referência de luta e tradição do movimento sindical
brasileiro. Todos estão convidados para festejar mais um
aniversário na casa do petroleiro: o Sindicato. Em São
Sebastião, a festa será realizada dia 11 de dezembro, das
12h às 18h, na Quadra da Marinha, localizada à Rua Dr. Altino
Arantes s/nº.

RECOMEÇO

PROJETO CACTOS, QUE RECEBE APOIO DO SINDIPETRO-LP,
OFERECE AJUDA A DEPENDENTE QUÍMICOS
Há alguns anos, o Sindipetro-LP mantém uma parceria com
o Centro de Apoio de Recuperação de Dependentes de Álcool
e Drogas, conhecido na Baixada Santista como Cactos. O
grupo, que tem entre seus voluntários alguns petroleiros, ajuda
a recuperar, por meio de atividades, reclusão e seguindo os 12
passos dos Narcóticos Anônimos (NA), dependentes de drogas.
Para apresentar aos associados a instituição, a assistente
social Karin Almeida e a psicóloga Marcella Moreti foram
até a fazenda Cactos, para conversar e conhecer melhor o
projeto. Com lugar para 30 pessoas, exclusivamente para
homens, a fazenda tem hoje 15 acolhidos. Alguns residentes
não pagam nada para ficar na instituição, já outros contribuem
mensalmente com valores que variam entre R$ 100 e R$ 200.
Outra fonte de renda são os eventos promovidos pela instituição
para arrecadar dinheiro e mantimentos para manter o projeto.
O Cactos é financiado também por doações de voluntários e
parcerias com outras entidades, como o Sindipetro-LP, que além
da doação mensal cede espaço na sede do Sindicato para
realização de eventos beneficentes, como a noite da pizza, em
que os próprios residentes participam da organização.
Os dependentes que aceitam o tratamento são levados até a
fazenda Monsenhor Ciro Fanha, localizada no bairro Samaritá,
na Área Continental de São Vicente (rodovia Manoel da
Nóbrega Km 278,5).
Os residentes do projeto Cactos não são obrigados a ficar
no local. Só fica no tratamento quem quer. Para os que não se
adaptam e pedem para deixar o tratamento, após conversas
com os profissionais e voluntários e com o conhecimento
da família, podem deixar a fazenda. Os homens que ficam
internados são acompanhados por três voluntários, exdependentes químicos, que foram reabilitados no projeto
Cactos.
Nos nove meses de tratamento na fazenda Cactos, os
residentes cumprem tarefas programadas, como manutenção
da sede, cuidados com a horta e animais, limpeza coletiva,
preparação de refeições, reuniões, conversas religiosas etc.

Chamada de laborterapia, a participação das atividades na
fazenda é parte importante do tratamento dos dependentes.
Em constate mudança, a instituição - que ostenta mais de 26
anos de história - pretende arrecadar fundos para construir uma
sala de exercícios mais adequada, de alvenaria.
A convivência com voluntários que já passaram pelos mesmos
conflitos e tentações servem de exemplo e inspiração para quem
quer se reabilitar. Durante o tratamento, o residente passa por
períodos de uma semana com a família, sem acompanhamento
dos supervisores. Após essa semana, retornam para a fazenda,
para retomar o tratamento.
DOAÇÕES E AJUDA
A Cactos precisa de doações para manter suas atividades.
Quem quiser conhecer mais sobre o projeto e o programa dos 12
passos, quiser colaborar doando valores regulares por mês, ou
quando for possível, pode ligar para o número (13) 3234-8548. A
instituição recebe também doações de móveis e roupas.

RECADASTRAMENTO DA UNIMED É ATÉ DIA 21/12
O Sindipetro-LP convoca os associados usuários da Unimed
para fazer o recadastramento do plano. Para se recadastrar
é necessário os seguintes documentos: CPF e RG do títular e
dependentes; Carteira de Trabalho do titular (com a cópia da
página com foto, qualificação e registro da Petrobrás); PIS; e
Carteirinha da Unimed.

A atualização pode ser feita na sede, em Santos, ou os
documentos podem ser digitalizados e encaminhados para o
e-mail ambulatorio@sindipetrosantos.com.br até o dia 21 de
dezembro de 2016. Após esse período, as carteirinhas que não
tiverem os dados atualizados perderão validade. A sede do
Sindicato fica na Av. Conselheiro Nébias, 248, na Vila Mathias.

PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA EM BRASÍLIA
Os petroleiros do Litoral Paulista, dirigentes do sindicato e trabalhadores de base que integram os GTBs de
nossas unidades, estiveram no mês de novembro em Brasília para a 72°Reuniao da CNPBz. Na foto à direita,
representantes do Sindipetros LP, RJ e SJC junto com integrantes dos GTBs. Na foto à esquerda, delegação do
LP aproveitou para marcar presença no Ato Contra a PEC 55 na Esplanada dos Ministérios, onde mais de 20 mil
pessoas participaram do protesto no dia 29 de novembro.
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CAMPOS TERRESTRES E BR DISTRIBUIDORA

JURÍDICO DO SINDIPETRO AL/SE (FNP) CONSEGUE
LIMINAR QUE SUSPENDE PROCESSO DE VENDA
Após ação popular ajuizada pela
assessoria jurídica do Sindicato dos
Petroleiros de AL/SE, filiado à FNP,
o juiz da 3ª Vara Federal de Aracaju
concedeu medida liminar determinando
a suspensão do processo de venda dos
campos terrestres localizados em Sergipe
(Sirizinho e Riachuelo), Ceará (Fazenda
Belém), Rio Grande do Norte (Riacho da
Forquilha e Macau), Bahia (Buracica e
Miranga) e Espírito Santos (Fazenda São
Jorge/Cancã e Fazenda Cedro, Lagoa
Parda e Gás – além de seis concessões
exploratórias) e da BR Distribuidora.
O fundamento das ações é a
ilegalidade do procedimento de venda
sem licitação. O ato de a estatal conceder
os bens sem licitação e a Agência
Nacional de Petróleo (ANP) de permitir
a venda direta demonstra imoralidade
administrativa e com desvio de finalidade.
Segundo informações contidas na
Constituição Federal, Art. 37, inciso 21,
toda venda de ativos exige que seja

precedida de licitação, o que não vem
acontecendo nas vendas realizadas pela
direção da Petrobrás.
AS AÇÕES
O Sindipetro AL/SE ajuizou cinco ações
populares na venda dos seguintes ativos:
BR Distribuidora; Liquigás, que já está em
processo de negociação avançado com
a Ultrapar Participações S.A; Campos
de petróleo e gás em aguas rasas, junto
com as instalações industriais a eles
integradas em Sergipe e Ceará; Campos
de petróleo e gás em águas rasas em
Santos e em Campos, em que foi dada
100% da participação da Petrobrás para
a empresa Karoon Gás Austrália Ltda.,
no Campo de Baúna (Santos) e 50% do
Campo de Tartaruga Verde (Campos); e
Campos terrestres, em que foi realizada
98 concessões de produção, além de
seis blocos exploratórios, totalizando
104 concessões terrestres, junto com as
instalações a eles integradas, localizadas

nos estados do Ceará, Rio Grande do
Norte, Sergipe, Bahia e Espírito Santo.
No dia 18 de novembro, saiu a primeira
liminar determinando a suspensão do
processo de venda dos campos de Baúna
e Tartaruga Verde, localizados no póssal da Bacia de Santos e de Campos,
respectivamente.
A política de venda de ativos, através
do Plano de Negócios e Gestão (PNG), é
a estratégia adotada pelo governo para
“tirar” a companhia da crise, mas o que
ela promove na prática é a privatização
da maior empresa do país a troco de
banana. Quem está pagando a conta por
tudo isso é o trabalhador e o povo pobre.
E isso é inadmissível.
A alternativa para a crise da
companhia não é entregar ativos
e privatizá-la ainda mais, mas sim
resgatar o seu caráter público e estatal,
com o resgate de uma Petrobrás 100%
Estatal, sob controle dos trabalhadores e
a serviço do povo brasileiro.

RPBC

“VIRADINHA” E CÁLCULO DOS FERIADOS: SINDIPETRO-LP GANHA EM 1ª INSTÂNCIA
Os petroleiros da RPBC conquistaram
duas importantes vitórias na Justiça,
mesmo que ainda em 1ª instância. A
primeira delas, que motivou inclusive
mobilização da categoria com atrasos, é
a viradinha.
Na decisão, a empresa é condenada
a restabelecer as folgas após a dobra
de turno (23 às 15h), assim como era
praticado antes da supressão - que foi
colocada em prática como retaliação
à greve de 2015. O corte deste direito
foi feito no dia 3 de outubro de 2015.
Além disso, a empresa terá que pagar
as horas trabalhadas durante as
folgas - desde 3 de outubro até o efetivo
restabelecimento do benefício. O mesmo
vale para o período retroativo, quando
foram descontados os valores referentes
ao que a empresa passou a registrar
como ausência ao trabalho. A multa
diária em caso de descumprimento foi
fixada em R$ 50 mil.
No caso do cálculo dos feriados há
um desrespeito ao nosso próprio Acordo
Coletivo de Trabalho, no caso a cláusula
25 do ACT 2015/2017. Diante disso, os
advogados do Sindicato entraram com

ação contra esta irregularidade da
empresa e conseguiram, em primeira
instância, que a Justiça desse ganho de
causa para os petroleiros. A cláusula
25 do ACT determina que os feriados
de 1° de janeiro, 21 de abril, 1° de Maio,
7 de Setembro, 15 de Novembro, 25 de
dezembro, segunda-feira de Carnaval,
terça-feira de Carnaval e até o meio
dia da quarta-feira de cinzas que forem
trabalhados, devem ser indenizados
a título de horas extras, e ainda um
acréscimo de 100%.
A diretoria do Sindipetro-LP tão
logo soube do descumprimento do ACT
contatou a empresa e acionou o jurídico
do sindicato, que entrou com ação. A
decisão da Justiça, sujeita a recurso,
obriga a empresa a pagar os feriados
mencionados com o devido pagamento
de horas extras para o regime que é de
100%, e ainda um acréscimo de mais
100%, sem o desconto que a Petrobrás
tem feito e com reflexo sobre o descanso
semanal, férias mais 1/3, 13° salário e
FGTS.
A Petrobrás entrou com recurso e o
processo agora aguarda a decisão em

segunda instância. No entanto, a Justiça
do Trabalho condenou a empresa a
pagar multa por litigância de má-fé de
9% do valor da causa, devido à tentativa
de embargar a ação, sem responder
aos questionamentos da Justiça sobre a
existência de direito adquirido, trabalho
efetivo, entre outras explicações. Para
a Transpetro, ainda não houve decisão
judicial.
ENTENDA O CASO
A partir de setembro de 2015, a
Petrobrás alterou a fórmula de cálculo
da cláusula de forma unilateral,
sem nenhuma conversa com os
sindicatos durante Campanha Salarial
2015, sendo recebido como uma
afronta e desrespeito. Os sindicatos
questionaram no RH Corporativo,
que manteve o posicionamento
desrespeitoso e alegou que a empresa
estava pagando de forma dobrada por
equívoco da companhia, com adicional
de 100%, o que não seria apropriado,
pois o regime especial, com folgas
específicas, afastaria o direito ao
pagamento em dobro.
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