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GREVE PETROLEIRA PROVOU QUE

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
SIGA NAS REDES!
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Greve petroleira demonstrou que sem luta, não há conquista!
A greve petroleira, que durou 20 dias nacionalmente e 13 nas bases do litoral paulista, terminou vitoriosa, com a diretoria da
petrobrás tendo que aceitar negociar com
os trabalhadores as questões que vinha tocando como se não houvesse movimento
sindical e uma categoria para se respeitar.
Os trabalhadores das plataformas foram
o diferencial nesse movimento. Responsáveis por cerca de 50% da produção nacional do pré-sal, a adesão das plataformas
PMXL1, P-66, P-67, P-68 E P-69 fortaleceram
toda a categoria, obrigando a empresa a
sentar para ouvir as reivindicações dos petroleiros.
Como resultado de uma greve justa, dentro da lei, apesar das investidas do Tribu-

Trabalhadores das plataformas cruzaram os braços e engrossaram a luta da categoria

nal Superior do Trabalho para inviabilizar o

juntos na luta, conseguimos que tivessem

Sindiquímica Paraná, aceitaram desmobili-

Virada essa página de começo de ano que

movimento paredista, não haverá punições

um tratamento mais digno. Embora as de-

zar a greve, o que foi imediatamente acei-

já começou conturbado, temos outras lutas

aos grevistas, os trabalhadores terão meta-

missões sejam inaceitáveis, fizemos nossa

to por eles e posteriormente pelos demais

nos próximos meses: Participação nos Lucros

de dos dias descontados e a outra metade

parte, ignoramos as multas e punições esta-

trabalhadores Brasil afora, nas assembleias

e Resultados (PLR) 2019 e Acordo Coletivo.

compensadas com o banco de horas, a ta-

belecidas pelo TST por descumprir a ordem

que se seguiram.

bela de turno escolhida pelos petroleiros

de manter 90% do efetivo em produção,

A greve também foi fundamental para fu-

lhadores fica de exemplo aos companhei-

do LP será a vigente, além da empresa levar

mas cabe agora aos representantes desses

rar a bolha da grande mídia e levarmos o

ros, que não participaram da greve, que

para a mesa de negociação pontos que es-

trabalhadores e a eles próprios definirem

debate da política de preços dos combustí-

ainda não se deram conta do quão longe a

tava tentando empurrar goela abaixo.

a melhor estratégia de enfrentamento da

veis para a sociedade. A campanhas que fi-

categoria unida pode chegar.

Fomos solidários à luta dos trabalhadores

realidade. Como tentativa de levar algum

zemos, levando gás de cozinha a preço justo

da ANSA/FAFEN-PR, e enquanto estivemos

ganho para esses companheiros, a FUP e o

nas comunidades nos fortaleceu.

O resultado favorável ao pleito dos traba-

Parabéns, companheiros! Juntos somos
mais fortes!

Agende já sua declaração de Imposto de Renda na sede e subsede
Os associados do Sindipetro-LP tem até

Já os companheiros de São Sebastião e

sações de imóveis – compra ou venda – em

mercadorias, de futuros e assemelhadas (de-

o próximo dia 30 de abril (quinta-feira) para

Caraguatatuba podem fazer a declaração na

2019, deve trazer um comprovante. Quem

vem solicitar na sua corretora os Informes de

fazer a declaração de Imposto de Renda na

subsede. O horário de funcionamento é de

recebeu ações trabalhistas ou outros valo-

rendimentos e as notas de corretagem);

sede e subsede do Sindicato. A novidade

segunda a sexta-feira das 9h às 12h. O agen-

res judicialmente, devem juntar os recibos à

- Quem tinha, até 31 de dezembro de 2019,

desse ano é que o agendamento pode ser

damento também pode ser feito na subsede

documentação. O contribuinte que tem imó-

a posse ou a propriedade de bens ou direi-

feito pelo aplicativo Sindipetro LP que pode

presencialmente ou através dos telefones

vel a declarar no imposto deve trazer tam-

tos, inclusive terra nua, de valor total supe-

ser obtido no Play Store ou na Apple Store .

(12) 3892.1484 - 3892.5155.

bém a escritura definitiva e o carnê do IPTU.

rior a R$ 300 mil;

O horário de atendimento na sede, em

A restituição neste ano de 2020, ocorrerá

Só é considerado declarante quem se en-

Santos, é de segunda a quinta-feira das 8h

em 06 lotes, sendo que o primeiro lote de

às 11h30 e das 14h às 17h30 e às sextas-

ocorrerá a partir de 29 de maio de 2020. Vale

- Contribuintes que receberam rendimen-

residenciais cujo produto da venda seja apli-

-feiras das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

lembrar, que a declaração poderá ser feita

tos isentos, não-tributáveis ou tributados

cado na aquisição de imóveis residenciais

É importante lembrar que o agendamento

somente para associados e cônjuge.

exclusivamente na fonte, cuja soma tenha

localizados no país, no prazo de 180 dias,

sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

contado da celebração do contrato de venda.

quadra nos seguintes quesitos:

para ser atendido também pode ser fei-

O declarante deve ter em mãos informes

to na recepção ou através do telefone (13)

de rendimentos dos bancos, informe de

- Quem obteve, em qualquer mês de 2019,

3202.1100. Importante observar que o prazo

rendimentos emitido pela empresa (Petros

ganho de capital na alienação de bens ou

para entregar sua declaração é até o dia 30

e INSS para aposentados), a última decla-

direitos, sujeito à incidência do imposto, ou

de abril.

ração do IRPF e caso tenha realizado tran-

realizou operações em bolsas de valores, de

- Quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis

- Quem teve rendimento tributáveis igual
ou superior a R$ 28.559,70
- Quem vendeu imóveis e tenha ou não
apurado Ganho de Capital
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FNP oficializa Petrobrás na mesa do TST sobre demandas das
plataformas do Litoral Paulista
A última reunião dos sindicatos e Pe-

Falta de vacina

trobrás no Tribunal Superior do Trabalho
(TST), com o ministro Ives Gandra, realizada

Trabalhadores que atuam no Trata-

no dia 27 de fevereiro, fechou as negocia-

mento Sanitário das unidades Offshore e

ções após greve. A diretoria do Sindipetro-

ficam expostos aos dejetos não recebem

-LP aproveitou o momento para apresen-

vacina de hepatite, além do mapeamento

tar para a empresa o pleito dos petroleiros

dos riscos ambientais estarem defasados.

da plataformas, entregando ofício com as

Cursos na folga

demandas da categoria, colhidas nos últimos meses e que estavam sendo ignoradas pela direção da empresa.

A Petrobrás tem convocado trabalha-

Com o fôlego recuperado pela greve, a

dores a realizarem treinamentos na folga

FNP estará à frente das negociações para

sem a comprovada necessidade, ou seja,

que a empresa cumpra o acordo coletivo,

estes treinamentos deveriam ser reali-

atendendo todos os pontos envolvendo as

zados prioritariamente durante a escala

plataformas da UN-BS. Agora é a hora dos

dos empregados

petroleiros se organizarem para que Petro-

Mudança no procedimento

brás cumpra o Acordo Coletivo nas plataformas. O pontapé já foi dado na entrega

Mesmo antes da implantação de Banco

do documento no TST. Compilamos em um

de Horas, previsto em ACT, a companhia

documento as demandas que seguem:

não remunerou como HE os trabalhadores que realizaram cursos na folga a par-

Horas na convocação
exame periódico
Os

trabalhadores

vêm

sendo

convocados a chegar às 5h no aeroporto de Jacarepaguá para realização de Exame Periódico, ou seja,
há um incremento no tempo a disposição da Empresa fazendo com
que o trabalhador acorde mais
cedo, sem nenhuma contrapartida quer no horário de trabalho na
plataforma, ou mesmo compensação pecuniária.

Benefício Farmácia
Cláusula 39: “A Companhia disponibilizará Programa de Benefício Farmácia para os beneficiários da AMS, cujo
custeio do medicamento se dará com
a coparticipação do beneficiário”.
A Petrobrás vem constantemente
piorando o atendimento ao Benefício,
impedindo a utilização do mesmo por
diversos trabalhadores.

tir de Setembro de 2019.

Erros em lançamento de Horas Extras (HE) das
Unidades de Operações da Bacia de Santos (UN-BS)
Cláusula 10. Serviço Extraordinário:
“A Companhia restringirá a realização

(cem por cento), para todos os regimes de
trabalho”.

estas horas computadas
Mudança no procedimento para côm-

de serviço extraordinário aos casos de

Essa é uma reclamação frequente dos

comprovada necessidade, obedecendo,

trabalhadores, o não lançamento de ho-

puto de “Serviço Extraordinário”, origina-

seu pagamento, as disposições previstas

ras extraordinárias realizadas pelos tra-

Mesmo antes da implantação de Banco

nesta cláusula. Parágrafo 1º - As horas

balhadores de plataformas. O caso mais

de Horas, previsto em ACT, a companhia

extraordinárias realizadas, tanto em dias

evidente é de trabalhadores que acompa-

não remunerou como HE os trabalhado-

de trabalho quanto em dias de folga, se-

nharam a construção da P-67 nos anos de

res que realizaram cursos na folga a partir

rão remuneradas com acréscimo de 100%

2017/2018 na China e até hoje não tiveram

de Setembro de 2019.

da por curso no período de folga

Assistência Alimentar
Cláusula 15 ACT: “A Companhia concede-

Parágrafo 1º - A Companhia reajustará o

contra a vontade não recebem o auxílio al-

rá aos empregados lotados em imóveis ou

valor do Vale Refeição/Alimentação para

moço eventual e nem o cálculo dos valores.

unidades que não forneçam alimentação

R$ 1.218,65 (hum mil duzentos e dezoito re-

Exemplo: o empregado recebeu os valores

in natura, nas condições estabelecidas em

ais e sessenta e cinco centavos) a partir de

do mês de fevereiro em dezembro, mas es-

padrão normativo interno, assistência ali-

01/09/2019, que vigorará até 31/08/2020.

tavam errados. O empregado em questão

mentar exclusivamente por meio de Vale
Refeição/Alimentação”.

Os trabalhadores que vão para o Planejamento da Manutenção na Base (PMB)

está cobrando o pagamento há mais de
num ano, sem resposta.
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Concessão de Hospedagem e Diárias para Treinamentos ou outra
atividade em Terra no Período de Embarque
Cláusula 20: “A Companhia concederá

especiais de trabalho nas plataformas ma-

hospedagem e diárias aos empregados en-

rítimas, sem escalas de embarque defini-

gajados em regimes especiais de trabalho

das”.

Cumprimento de intervalo entre jornadas
em atrasos de voo

nas plataformas marítimas que realizarem

Os trabalhadores da plataforma de Mer-

treinamento, ou outra atividade determi-

luza relatam que quando estão cumprindo

nada pela Companhia, em terra, fora de

escala na base, em Santos, os que não re-

Art. 382 da CLT: “Entre 2 (duas) jorna-

ocorre atraso de voo. Exemplo: a troca

seu local de domicílio, pelo tempo neces-

sidem na região da Baixada Santista, não

das de trabalho, haverá um intervalo de

de turno na virada está prevista para

sário ao treinamento ou desempenho de

recebem diárias nem hospedagem. Fla-

11(onze) horas consecutivas, no mínimo,

10h30, com retorno da turma que foi

atividade, durante o período previsto de

grante descumprimento da cláusula 20 do

destinado ao repouso. A Petrobras só

para descanso às 20h. Porém, devido a

trabalho embarcado. Parágrafo único – O

ACT e do princípio da isonomia, já que os

remunera os trabalhadores por descan-

atraso no voo, a troca de turno só ocor-

disposto nessa cláusula se aplica também

trabalhadores das demais plataformas da

so não efetivado até o limite de 4 ho-

reu às 12h30. Nesse caso, O emprega-

aos trabalhadores engajados em regimes

UN-BS recebem os benefícios.

ras por embarque, enquanto suprime o

do deveria cumprir o mesmo descanso

descanso dos empregados”.

previsto, retornando às 22h, já que não

Excedente de Pessoal
Cláusula 41. “A Companhia assegura, nos

principio da isonomia, os trabalhadores da

casos em que haja excedente de pessoal

P-68 deveriam receber os adicionais assim

decorrente de reestruturações e/ou redu-

como os trabalhadores das demais plata-

ção de atividades, buscar realocar o pes-

formas da UN-BS.

soal em outras unidades da Companhia,

Casos recorrentes de descumprimento

promovendo treinamento e requalificação

da cláusula 82: “A Companhia garantirá e

quando necessário. Parágrafo 2º - A Com-

agilizará o fornecimento do Perfil Profissio-

panhia disponibilizará uma política de in-

gráfico Previdenciário (PPP) ao empregado,

centivos específica quando da mobilização

conforme a Legislação específica em vigor”.

dos empregados de uma região para outra,

De acordo com relato de um trabalha-

nos casos decorrentes de reestruturações

dor, a empresa não entrega e não explica

e/ou redução de atividades”.

o atraso na entrega do documento, pedido

Os trabalhadores da plataforma P-68 não

em junho de 2019. Conforme consta no pa-

receberam os adicionais de transferência

rágrafo 1º da mesma clausula, “a Compa-

quando da sua mudança do estaleiro de

nhia recolherá alíquota adicional do Segu-

Aracruz, no Espirito Santo, para Santos. Os

ro de Acidente de Trabalho (SAT), conforme

adicionais são regidos por um padrão in-

previsto na Legislação Previdenciária, e

terno da empresa, o qual foi alterado sem

informar na Guia de Recolhimento do FGTS

a discussão com o sindicato da categoria.

e informações à Previdência Social (GFIP)

Ainda assim, a transferência ocorreu de

o código correspondente, conforme o caso.

fato em setembro, ou seja, antes da trans-

Também, no parágrafo 2º, a empresa está

ferência por DIP, que só ocorreu em outu-

obrigada pelo ACT a manter na vigência do

bro, já sob o padrão novo. Mesmo assim,

Acordo Coletivo de Trabalho 2019, “a Co-

a decisão de que o adicional deve ocorrer

missão Nacional composta por represen-

no modelo antigo se aplica a eles também

tantes técnicos da Companhia e das Enti-

(acordo com MPT/BA). Em resposta da em-

dades Sindicais, com o objetivo de discutir,

presa à FUP no Norte Fluminense, sobre

especificamente, os temas referentes à

Marlim-Sul e PRA, por exemplo, a compa-

aposentadoria especial conforme legisla-

nhia se comprometeu a fazer o pagamento

ções de saúde, trabalhista e previdenciária

no modelo do padrão antigo. Também pelo

em vigor”.

Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique
por dentro do que acontece no Sindicato!
Disponível no Play Store e Apple Play

Em algumas unidades, a exemplo da

são pagas horas a mais de interstício

P-66, vem se aplicando o retorno na tro-

pelas 2h descansadas a menos, o que

ca de turno no mesmo horário quando

não vem sendo praticado.

Exames Periódicos
Cláusula 65: “Parágrafo 2º - A Com-

na área de automação na Plataforma

panhia especificará, na emissão do

de Mexilhão, questionam não constar

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO),

“ruído” em seus Atestados de Saúde

os riscos ocupacionais presentes no

Ocupacional (ASO), mesmos tendo

ambiente de trabalho de acordo com

em vista o trabalho que executam

o Programa de Prevenção de Riscos

com constância em área ruidosa da

Ambientais (PPRA - NR-9) e Programa

unidade. Esses mesmos empregados

de Controle Médico de Saúde Ocu-

executam funções similares a outros

pacional (PCMSO - NR-7) dos Grupos

colegas da manutenção cujo risco “ru-

Homogêneos de Exposição (GHE) dos

ído” foi caracterizado pelo Programa

empregados”.

de Prevenção de Riscos Ambientais

Os empregados que exercem função

(PPRA).

Ponto Eletrônico
Cláusula 93: “A Companhia e as Enti-

mento do Acordo Coletivo de Trabalho,

dades Sindicais, em consonância com

sugestões de melhoria e aprimoramen-

a Portaria 373/2011 do Ministério do

to do sistema”.

Trabalho, acordam que os sistemas

Desde a criação da portaria 373/2011,

de ponto eletrônico utilizados para o

ou seja, há nove anos, a empresa não

registro e controle das marcações da

cumpre o ACT. Nenhuma plataforma

jornada de trabalho são considerados

tem controle de ponto eletrônico e isto

e aceitos como instrumentos válidos

prejudica muito os trabalhadores pró-

e legais para a aferição da frequência

prios e terceirizados

dos empregados da Companhia”. Pará-

O sindicato vem cobrando a im-

grafo único – “As Entidades Sindicais

plantação

nas

Plataformas

desde

poderão apresentar à Companhia, no

2013, mas

só recebeu desculpas e

âmbito da Comissão de Acompanha-

mais desculpas.

