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A LUTA

CONTINUA!

CONTRA INSEGURANÇA CRÔNICA NOS VOOS, PETROLEIROS DAS PLATAFORMAS SE
MOBILIZAM EM DEFESA DA VIDA // PÁGINAS 4 E 5 //

DIA 21, EMBARQUE NA LUTA!

Litoral Paulista terá
CARAVANA para Ato em
Defesa da Petros no RJ
// PÁGINA 8 //

NOVA GESTÃO DO SINDICATO

NOVOS INDICADORES

Assembleia no dia 6
PLR na mira do
elege COMISSÃO que ENTREGUISTA
conduzirá eleição
Pedro Parente
// PÁGINA 2 //

// PÁGINA 6 //
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NOVA GESTÃO

ASSEMBLEIA ELEGE COMISSÃO QUE IRÁ CONDUZIR
PROCESSO ELEITORAL DO SINDIPETRO-LP

BRONCAS DO
PETROLINO!

Inicia-se no Litoral Paulista
mais uma etapa importante para
o Sindipetro-LP e seus associados:
o processo eleitoral da entidade.
Para isso, o sindicato disponibiliza
o calendário com os instrumentos
legais para a realização da
eleição que definirá, pelos
próximos três anos (2018/2021), a
nova gestão de um dos sindicatos
mais importantes do país.
O calendário, disponível
em nosso site, começou com a
publicação no dia 18 de janeiro
do edital convocando assembleia
para eleger a Comissão Eleitoral.
A assembleia será realizada
no dia 6 de fevereiro, na sede e
subsede do Sindicato, com 1ª
chamada às 17h30 e 2ª chamada
às 18 horas. Aos trabalhadores
da UTGCA a 1ª chamada será às
19h30 e 2ª chamada às 20 horas.
De acordo com o planejamento
traçado, a abertura para
inscrições de chapas acontecerá

EXPEDIENTE

NÃO BASTA RACIONAR

RPBC “OFERECE”
PLÁSTICO NA
REFEIÇÃO

no dia 12 de março e seguirá até
16 de março, às 17h.
A ELEIÇÃO
A votação acontecerá entre os
dias 4 e 24 de abril, somando 21
dias de eleição – conforme exige
nosso Estatuto. É importante que

TODO PODEROSO
GEPLAT DA P66
No dia 14 de janeiro,
o Geplat a bordo da
P66 resolveu bancar
o dono do Mundo.
Mesmo sabendo que
se tratava de área
classificada, ordenou
que um empregado
da Gerência
de Engenharia
trabalhasse sem
uniforme resistente
a fogo. Quando

os interessados em formar chapa
leiam atentamente o estatuto e
o regulamento, disponíveis na
área restrita ao associado em
nosso site. É possível também
ter acesso aos documentos na
sede do Sindicato, em Santos, na
Secretaria.

questionado, o “todo
poderoso” disse que
era o responsável
pela unidade e tinha
autonomia para
tomar a decisão.
Não é a primeira vez
que ele toma ações
imprudentes, colocando
em risco pessoas e
infringindo normas que
ele diz representar. A
Petrobrás, que sabe
muito bem do currículo
deste Geplat, não
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moveu um dedo até
agora pra corrigir
a postura dessa
“liderança”. Postura
bem diferente de
quando há qualquer
deslize da peãozada.
Aí a ameça e punições
correm soltas. Cadê
a “liderança pelo
exemplo” que a
Petrobrás diz pregar?
Até quando vai admitir
chefes que se acham
acima da lei? Chega!

Não basta reduzir a quantidade
de proteína, que sob o pretexto
de alimentação saudável,
passou a ser racionada sem
levar em consideração o peso do
trabalhador, o hábito alimentar
e suas necessidades individuais.
A mesma porção é servida
indiscriminadamente para toda a
força de trabalho.
Não basta servir uma refeição
de péssima qualidade, que tem
tudo para ganhar o título de pior
comida do Sistema Petrobrás. Ora
comida crua, ora passada demais,
seja por falta de manutenção nos
equipamentos do restaurante,
seja pela redução no número de
empregados necessários para
preparar os alimentos.
Não basta as filas enormes
e os produtos industrializados
que em nada ajudam para uma
alimentação de fato saudável. A
refinaria também resolveu servir
plástico. Na imagem acima, está
a prova. Um objeto de plástico
em meio às coxas de frango,
servido no almoço da ETA no
dia 17 de janeiro! Fato isolado?
Poderia ser. Mas pelo histórico
de precariedade sabemos que
não é. A direção da companhia
passa dos limites e atinge nossa
dignidade. Basta!
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EM DEFESA DO EMPREGO

SINDICATOS COBRAM FIM DAS DEMISSÕES
E MANUTENÇÃO DE DIREITOS NA RPBC

N

o dia 22 de janeiro, os
sindicatos que representam
os petroleiros diretos
e terceirizados da Refinaria
Presidente Bernardes de Cubatão
tomaram uma iniciativa unitária
muito importante - e inédita. De
forma unificada, protocolaram
ofício na unidade cobrando uma
reunião com a gerência local
para discutir a atual política de
contratação de serviços adotada
pelas empresas terceirizadas.
Com o discurso da crise
embaixo de um braço, e a
reforma trabalhista de outro, as
terceirizadas vêm destruindo
direitos e rebaixando em até 50%

os salários dos funcionários. E
até o momento tudo isso com
a conivência da direção da
Petrobrás. Vivemos fortes ataques!
No Polo industrial de Cubatão
os retrocessos dos governos e
patrões são sentidos na pele. Por
isso, passa a ser fundamental a
unidade da classe trabalhadora.
Neste sentido, o trabalho
conjunto construído entre
os sindicatos de petroleiros,
metalúrgicos, construção civil e
comissão de desempregados é de
enorme importância.
Estamos juntos na luta contra
as demissões e a retirada de
direitos!

NA WEB
Assista ao vídeo
com o relato dos
dirigentes sindicais
sobre esta ação
unitária inédita:
https://youtu.be/
c4gm6HlvKp4

JOVEM UNIVERSITÁRIO

PETROLEIRO TEM ATÉ 31 DE MARÇO
PARA COMPROVAR PAGAMENTO
Os petroleiros que receberam reembolso do
Programa Jovem Universitário, em 2017, têm até
31 de março para comprovar o pagamento das
mensalidades. O trabalhador que não cumprir
a data-limite será descontado no contracheque
A comprovação deverá ser feita pelo próprio
empregado, exclusivamente pelo Botão
Compartilhado, digitando a palavra-chave PJU
e selecionando o serviço PROGRAMA JOVEM
UNIVERSITARIO - COMPROVAÇÃO.

Na imagem ao
lado, reprodução
do ofício que foi
protocolado na
RPBC. A gravidade
da situação vivida
hoje pelos operários
da Baixada Santista
exige da gerência
da unidade uma
resposta rápida e
efetiva.

FUTEBOL SOCIETY

SINDIPETRO E CEPE REALIZAM NOVO TORNEIO.
INSCRIÇÕES TERMINAM NO DIA 16 DE FEVEREIRO
Começa mais um torneio
Futebol Society Sindipetro
Litoral Paulista/CEPE 2004!
As inscrições vão até o
dia 16 de fevereiro. A bola
começ a a rolar no começo
de março. Podem participar
sócios e funcionários do
sindicato e do Clube 2004.

Cada time terá direito
a até dois convidados,
nascidos até 1983, mediante
o pagamento de R$ 60
por convidado. A idade
mínima para participar do
campeonato são 18 anos
completos até a data a
inscrição. O regulamento do

campeonato está disponível
nos sites do Sindipetro-LP e
CEPE.
Para participar os
interessados devem fazer
a inscrição na Secretária
do Clube 2004 ou entrar em
contato pelo telefone (13)
3261.2004.
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VIDAS EM

Falha em helicóptero coloca em r
Mexilhão e acende sinal vermelho

ALGUNS DOS
MUITOS FATOS
“ISOLADOS”

N

03.12.2016
Após superaquecimento em
um dos motores, aeronave
que iria decolar partindo da
plataforma não consegue
realizar o voo.
13.12.2016
Mais de 90 trabalhadores de
Mexilhão lançam manifesto
apelando à gerência da
Petrobrás para que tome
providências sobre a
insegurança. Só na primeira
semana de dezembro foram
três ocorrências.
18.01.2017
Sindipetro-LP relata, em
matéria em seu site oficial,
transtornos nos voos. Diante
de uma manutenção não
prevista na aeronave titular,
trabalhadores chegaram a
ter o desembarque adiado em
até dois dias.
24.10.2017
Aeronave apresenta
problema, gerando atraso nos
voos
07.11.2017
Identificada limalha de ferro
no óleo do motor da aeronave,
forçando a transferência dos
voos para o dia seguinte
05.12.2017
Trabalhadores não
conseguem embarcar e voo
acaba sendo transferido para
6 de dezembro. Empresa não
esclarece nem empregados,
nem Sindicato, sobre as
razões da alteração de data.
06.12.2017
Aeronave apresenta
problemas e voos atrasam.

Contra a insegurança nos voos, os trabalhadores estão
realizando mobilizações no Aeroporto de Itanhaém. O
primeiro protesto ocorreu na manhã do dia 23 de janeiro,
quando os petroleiros da Plataforma de Mexilhão atrasaram
o horário do voo. Agendado para 7h30, o embarque foi
realizado somente às 10h30. Neste período, houve muito
diálogo entre Sindicato e categoria sobre os problemas
enfrentados rotineiramente.
Cabe dizer que mesmo sem a mobilização já haveria
atraso no dia 23. Por “coincidência”, em mais uma
“excepcionalidade”, houve problema para o embarque. Ao
identificar uma falha na aeronave, foi necessário um voo
de teste. Com isso, mesmo sem a mobilização, o voo seria
realizado somente às 9h30, portanto com duas horas de
atraso. No dia seguinte (24) foi a vez dos trabalhadores da
plataforma de Merluza atrasarem o horário de embarque
para o voo, também em protesto contra as seguidas falhas.
Já no dia 30, o mau tempo (segundo informações não
oficiais) forçou o atraso e depois o cancelamento dos voos.
Com isso, os trabalhadores foram forçados a aguardar a
definição por mais de quatro horas sem a empresa oferecer
nenhuma alimentação. Se não fosse a presença do Sindicato,
que disponibilizou o café e estava presente para mais uma
mobilização, os trabalhadores teriam passado fome!
A pergunta que a categoria faz é uma só: até quando a
gerência da UO-BS e Corporativo seguirão fingindo que nada
acontece? Vidas estão em risco! Por isso, a categoria seguirá
respondendo a negligência da empresa com luta!

ão adiantou extensas negociações no RH local,
não fez efeito discutir a demanda diretamente com
o RH Corporativo, tampouco sensibilizou a direção
da Petrobrás divulgar um boletim dedicado especialmente
aos inúmeros problemas de segurança que afetam os
voos dos petroleiros que trabalham nas plataformas
de Merluza e Mexilhão. O ano de 2017 ficou para trás,
mas em 2018 se renova o medo permanente de uma
tragédia. E sem uma resposta efetiva da companhia, sem
enrolação, sem desculpas, partimos para a luta!
No dia 17 de janeiro os trabalhadores vivenciaram
uma experiência aterrorizante. Faltando apenas dez
minutos para chegar na Plataforma de Mexilhão, o piloto
da aeronave fez a volta e retornou para o Aeroporto de
Itanhaém. Nesse trajeto, chegou a sobrevoar próximo
à água. “Caso precisasse pousar na água o impacto
seria menor”, disse o piloto aos trabalhadores logo
após realizar um pouso tenso com pancada brusca no
Aeroporto de Itanhaém.
Não questionamos o profissionalismo do piloto. Este
não é o problema. Questionamos a direção da Petrobrás
e a gerência regional que, mesmo após seguidos alertas
e potenciais tragédias, nada fizeram até agora senão
deixar seus empregados à própria sorte. O que se
passou no dia 17 foi uma possibilidade real de queda da
aeronave no mar. Isso sem citar a apreensão e medo a
que esses petroleiros foram submetidos.
Desde outubro de 2017 as aeronaves da Aeroleo Taxi
Aereo S/A, empresa contratada pela Petrobrás, vêm
apresentando problemas que vão desde falha no ar
condicionado até ocorrências graves como limalha de
ferro no óleo do motor da aeronave. Nessas situações é
necessário deslocar aeronaves de diferentes contratos de
outras unidades da Petrobrás.
Nas reuniões de outubro e novembro de 2017,
solicitamos à Gerência de RH da UO-BS, assim como para
o responsável pelo Transporte Aéreo, esclarecimentos
e providências em relação aos problemas que
consideramos recorrentes. Os responsáveis afirmaram
que esse tipo de problema é excepcional e não
voltaria a ocorrer. Além disso, garantiram que todos os
questionamentos seriam respondidos o mais rápido
possível.
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M PERIGO

risco petroleiros da plataforma de
o: a insegurança virou rotina!

Estamos em janeiro de 2018 e até agora nenhuma
providência foi tomada. Não é possível que a gerência
responsável pela vida de seus empregados continue
ignorando os problemas das aeronaves. Tudo leva a
crer que a empresa contratada não está em dia com as
manutenções das aeronaves. E mesmo que ela realize
o plano obrigatório de manutenção, essa medida não
é suficiente para resolver a situação. Novas aeronaves
precisam ser disponibilizadas para atender a demanda
enquanto as atuais precisam de manutenções completas.
CUSTA VIDAS... E RECURSOS
Se a empresa não se preocupa com as vidas, mas sim
com cifras, ainda assim ela deveria rever sua postura
até aqui. Afinal, o valor de um contrato de aluguel de
aeronaves não é barato. Como estão sendo acionadas
aeronaves de outros contratos, isso gera um custo
adicional para a UO-BS. Sem falhas, com aeronaves
em perfeito estado de funcionamento, nada disso seria
necessário.
Somada à apreensão diante de suas próprias vidas
em risco, os trabalhadores também são forçados a
conviver com a desestruturação de suas vidas sociais. A
escala de trabalho é de 14 dias embarcados e 21 dias de
folga. Quando há transtorno nos voos a vida pessoal do
trabalhador, que organiza o seu cotidiano fora do trabalho
durante a folga, é completamente afetada.
No caso dos trabalhadores que já estão embarcados,
essas alterações fazem com que muitos trabalhadores
ultrapassem em mais de 12 horas o limite de tempo
estabelecido em sua escala. A empresa ignora este
prejuízo e não parece se importar com o bem-estar de
seus empregados.
O Sindipetro-LP enviou oficio aos gerentes
responsáveis cobrando ações enérgicas, mas diante
da prolongada inércia e negligência também estamos
organizando com os trabalhadores ações para
pressionar a empresa. Diante desta postura, fica
cada vez mais nítida a necessidade de uma resposta
à altura da categoria. Precisamos nos mobilizar! Por
fim, já deixamos claro que se algo acontecer com os
trabalhadores medidas judiciais serão tomadas para
responsabilizar criminalmente os gestores.

ASSALTANTE, SEJA BEM-VINDO!

NO TERMINAL PILÕES, GERÊNCIA
RETIRA ARMAS E COLETES DE
VIGILANTES ASSALTADOS
Mais um assalto no Terminal
Pilões, da Transpetro, em Cubatão.
Mas dessa vez com um desfecho
inusitado. Por volta das 7h15 do dia
25 dois vigilantes foram rendidos por
assaltantes e tiveram roubados dois
revólveres, dois coletes e um rádio HT.
Ninguém ficou ferido.
No entanto, ao contrário do
que prevê o bom senso, ao invés
de reforçar a segurança no local,
aumentado o efetivo, a gerência
da Transpetro ordenou a retirada
das armas e coletes dos vigilantes,
deixando os trabalhadores
da segurança completamente
desprotegidos.
A medida mostra a real
preocupação das gerências da
Petrobrás, que preferem retirar as
principais ferramentas de trabalho
da segurança, que são suas armas e
coletes, para evitar eventuais prejuízos
financeiros à empresa. Com isso,
a gerência deixa desprotegidos e
vulneráveis tanto os vigilantes, que
praticamente perdem a função sem
seus equipamentos de trabalho, como
também toda a unidade e demais
trabalhadores, que já há algum tempo
são alvos de bandidos.

Os assaltantes por pouco não
encontraram os trabalhadores de
turno que dali a alguns minutos
sairiam do terminal, ao mesmo
tempo em que chegaria o pessoal do
administrativo. Se sorte ou estratégia
dos assaltantes, o fato é que por
pouco o assalto teria acontecido com a
presença de dezenas de pessoas.
TERMINAL DESPROTEGIDO
Esse não é o primeiro caso
de roubo em Pilões. Em 2016
denunciamos o furto de lanchas e
assalto a trabalhadores terceirizados
que capinavam no terminal. Dias
antes, um trabalhador teve seu carro
atingido por disparos, ao tentar
escapar de uma tentativa de assalto.
Outros casos podem ser vistos em
nosso site. O Sindipetro-LP irá cobrar
da Petrobrás e Transpetro que as
armas e coletes sejam devolvidas
aos vigilantes. Também iremos exigir
que aumentem o efetivo do terminal,
que foi reduzido sem estudo de
risco, mantendo desde então quatro
dos cinco postos de segurança que
existiam no local. A segurança do
trabalhador é fundamental! Vidas
estão em risco!
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PLR NA MIRA DE PARENTE

O QUE ESTÁ EM JOGO NA PROPOSTA DE NOVOS INDICADORES

D

e acordo com a Petrobrás,
a revisão dos indicadores
que compõem a metodologia do
pagamento da PLR tem como
objetivo sua aplicação em 2019.
Por trás dessa iniciativa, tem muita
coisa em jogo.
Nunca a FNP defendeu o
modelo atual, cujas metas não
são controláveis e/ou auditáveis
pelos trabalhadores. Também não
há quaisquer condicionalidades
mínimas quanto ao desempenho
da direção/gestão como: não
roubar, não utilizar ardis que
transformem lucros em prejuízos e
não precarizar a condição salarial.
A FNP sempre foi crítica à
política de remuneração variável /
flexibilização salarial da Petrobrás,
pois se sabia que sua variação
em favor dos trabalhadores seria
muito limitada, mas do contrário
não – visto o que se passava com
os aposentados e visto o que a
ativa agora sofre. Nossa bandeira,
limitada ao que permitia a lei,
sempre foi: “PLR máxima e linear
(25% dos dividendos)”.
Sobre os indicadores/metas, o
modelo atual tem metas que são
em sua maioria operacionais.
Resumidamente: 1) Volume total

de petróleo e derivados vazados;
2) Custo unitário de extração; 3)
Produção de óleo e LGN; 4) Carga
Fresca Processada; 5) Eficiência
das operações com navios e 6)
Atendimento da programação de
entrega de Gás Natural.
Na revisão proposta pelo
Governo e Diretoria, as metas
passam, majoritariamente, a
ter um cunho financista. Estão,
mais ainda, longe da realidade
e do controle dos trabalhadores.
O dito alinhamento ao PNG,
que se revelou na proposta de
equacionamento da Petros,
ataques ao ACT e redução do
efetivo, agora chegou à proposta
de metas da PLR. São os seguintes
indicadores e pesos propostos:
Margem Ebitda (25%); Fluxo de
Caixa Livre – FCL (20%); Gastos
Operacionais Gerenciáveis – GOG
(15%); Custo de Extração (Brasil +
Exterior) (15%); Volume de Petróleo
e Derivados Vazados – VAZO (15%)
e Custo Operacional do Refino –
COR (10%).
De pronto, constatamos que o
foco da empresa está sobre custos
e rentabilidade, mas considerando
indicadores que incorporam:
impairment e a venda de ativos

em seu bojo (Margem EBTIDA
ajustado) – naturalizando essas
práticas; o pagamento de juros e
amortizações em detrimento da
contenção de investimentos (Fluxo
de caixa livre); a mera contenção
de custos de pessoal, manutenção e
segurança, sem a contrapartida de
performance (GOG, COR e custos
de extração). A categoria considera
e trabalha pela contenção
de custos, mas vemos que as
políticas implementadas com essa
justificativa somente ocorriam
sobre o conjunto dos trabalhadores.
Os impairments são um dos
indicadores disso. Agora, vemos
que a pressão de redução se deu

com precarização de direitos, não
reposição da inflação e também no
calote da PLR.
Mais do que nunca, os
petroleiros precisam resistir contra
mais este ataque, que não atinge
apenas o nosso poder de renda,
mas o próprio caráter público da
Petrobrás. Afinal, uma política
de valorização salarial justa é
incompatível com as exigências do
mercado.
Esta matéria é baseada no artigo
escrito pelos diretores da FNP,
Bruno Dantas e Vinícius Camargo.
Para ler na íntegra, acesse: goo.gl/
v6NfN5

PARA MPT, ADICIONAIS NÃO PODEM SER INCLUÍDOS NO CÁLCULO DA RMNR
O MPT (Ministério Público do
Trabalho) deu um parecer favorável
aos trabalhadores no Incidente de
Recurso de Revista Repetitivo que
tramita no TST (Tribunal Superior do
Trabalho) para resolver o impasse da
RMNR.
No parecer, o MPT concorda com a
tese dos trabalhadores ao concluir que
não é possível a inclusão dos adicionais
de insalubridade, periculosidade,
noturno e HRA no cálculo da RMNR.

Esta é uma vitória importante.
Afinal, caso o resultado do julgamento
siga o parecer do MPT, fica aprovada
a normatização do assunto, deixando
claro para a empresa a ilegalidade
na inclusão dos adicionais na RMNR,
classificados equivocadamente como
“vantagem pessoal”.
Em sua argumentação, o
subprocurador-geral do Trabalho,
Manoel Jorge e Silva Neto, afirma
que “(...) considerar o adicional

de periculosidade no cálculo da
complementação da RMNR prejudica
o trabalhador que recebe referido
adicional, ferindo inclusive o
objetivo inicial da RMNR, que seria
equilibrar o padrão remuneratório
dos empregados, violando o princípio
da isonomia”. O subprocurador
afirma ainda que, nos moldes como
está, “a RMNR acabou por conferir
a mesma remuneração de quem
trabalha exposto à periculosidade,

insalubridade, para aqueles que
trabalham na área administrativa
sem exposição a qualquer fator de
risco. Portanto, o trabalhador acaba
não sendo remunerado pelos riscos e
condições insalubres a que ele está
diariamente exposto, acabando por
violar o princípio da dignidade da
pessoa humana”.
O parecer tem data de 7 de
dezembro e foi anexado ao processo,
que ainda aguarda decisão final.
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APÓS AÇÃO DO SINDICATO

TEBAR TERÁ QUE INDICAR AGENTES NOCIVOS EM PPPs

O

Sindipetro-LP conquistou
uma importante vitória
para os trabalhadores
da ativa e aposentados do Tebar:
após ação movida com pedido de
perícia técnica no terminal, a juíza
Bruna Muller Stravinski sentenciou
a Transpetro a incluir nos Perfis
Profissiográficos Previdenciários
(PPPs) dos trabalhadores a
exposição aos agentes químicos e
físicos durante ativida laboral.
Além de enquadrar o Tebar
em programas de redução dos

COMO REVERTER
APOSENTADORIA
PARA REGIME
“ESPECIAL”.

riscos a exposição dos agentes
químicos e ruídos, a decisão
permite que o trabalhador solicite
a Aposentadoria Especial. Na
perícia, realizada após quatro
visitas entre outubro de 2015 e
março de 2016, foram identificados
seis Grupos Homogêneos de
Exposição (GHE). Os GHEs estão
nas seguintes áreas: Laboratório;
Operação; Secont; Giaont - Píer;
Suporte inspeção; e Manutenção.
Embora possa recorrer da decisão, o
prazo para que a Transpetro forneça a
A revisão da aposentadoria para
regime especial pode ser feita por
qualquer trabalhador aposentado
nos últimos 10 anos, mesmo em
casos em que não houver indicação
de agentes nocivos em seu PPP.
Nesses casos, a Justiça Federal tem
determinado a perícia na empresa,
sendo favorável ao trabalhador
em quase todas as incursões

inclusão dos riscos ao trabalhador é de
30 dias, após a publicação da sentença.
Portanto, é importante que os
trabalhadores ativos e aposentados
que fazem parte de algum GHE
procurem o Jurídico do sindicato para
que possamos requerem junto à
empresa o preenchimento correto
de seu PPP A perícia constatou
a presença de agentes como
benzeno, hidrocarbonetos e outros
compostos do carbono. A perícia
avaliou também a exposição ao
agente “ruído”, que apesar de
realizadas, como no caso das
perícias feitas na RPBC, UTGCA
e agora no Tebar. Nas ações em
que o trabalhador foi favorecido
pela revisão, a aposentadoria
recebida que antes era de R$ 2 a
R$ 3 mil passou a ser o teto pago
pelo INSS, ou próximo a esse valor,
que hoje é de R$ R$ 5.531,31. Os
contemplados recebem a diferença

constar em todas as áreas apontadas
nas atividades dos GHEs, os níveis
avaliados encontram-se abaixo do
limite de tolerância e, de acordo
com a sentença, pelo uso do protetor
auditivo (EPI).
Desde outubro de 2013 a
exposição a agentes cancerígenos
passou a permitir o enquadramento
na aposentadoria especial.
O regime Especial permite que o
trabalhador aposente-se após cumprir
25, 20 ou 15 anos de contribuição,
conforme o agente nocivo.

do período em que a contribuição
foi paga fora do regime Especial,
resultando em valores corrigidos.
Para analisar se sua
aposentadoria é passível de
revisão, ligue para o sindicato e
agende um horário. Em Santos,
com o Jurídico: (13) 3202-1100. Em
São Sebastião, o contato é (12)
3892-1484.

VITÓRIA DOS TRABALHADORES

APÓS PRESSÃO, UTGCA DEVOLVE
DESCONTO APLICADO EM 2017
Mais uma vitória dos
trabalhadores da UTGCA, fruto
de muita mobilização e pressão.
Em dezembro de 2017 foram
realizadas as devoluções dos
valores descontados indevidamente
nos dias 10 e 19 de abril, datas em
que os trabalhadores da unidade
fizeram reuniões e protestos contra as
arbitrariedades do atual gerente do
ativo.
Após várias tentativas de reverter
essa arbitrariedade por meio de
reuniões, sem que houvesse avanços,
o Sindipetro-LP ingressou com uma
ação na Justiça do Trabalho de
Caraguatatuba em julho de 2017.

Ainda assim, seguimos cobrando
a empresa para que realizasse
a devolução. Numa dessas
negociações, realizada em outubro,
o sindicato novamente pautou o
tema. “Depois de muita pressão,
inclusive através de carta/ofício,
conseguimos convencer o GG a
rever esta situação”, explica o diretor
Tiago Nicolini. Dias após a empresa
realizar a devolução dos valores a
própria Justiça, no dia 11 de janeiro,
divulgou parecer favorável ao pleito.
Além da devolução, as anotações
de greve nos currículos e nas fichas
funcionais foram retiradas. Também
conseguimos, em Audiência na Justiça,

que a Petrobrás admitisse o erro e a
devolução dos valores relativos aos
dias 10 e 19 de abril. Foi determinado
ainda que a Petrobrás devolvesse o
desconto indevido relativo ao dia 28
de abril de 2017, data da Greve Geral,

quando mesmo trabalhadores em
folga foram descontados.
O Sindipetro-LP parabeniza todos
os trabalhadores que não se deixaram
intimidar e foram à luta! Agora é nos
organizar para as lutas de 2018!
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RIO DE JANEIRO RECEBE ATO EM DEFESA DA
PETROS NO DIA 21 DE FEVEREIRO. PARTICIPE!

Petroleiros realizam no dia 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro,
Ato Nacional em Defesa da Petros. A concentração será
às 12h30, no Edisen, seguida de passeata até o Edise. O
Sindipetro-LP irá garantir aos associados ônibus para a
mobilização. A participação de todos é fundamental! O
ato vem em um momento oportuno: a contribuição extra foi
aprovada já em março. Como barrar isso? Sim, ações jurídicas
são fundamentais e junto com as demais entidades estamos
batalhando pra reverter isso na Justiça. Mas o que pode reverter
efetivamente este ataque é nossa luta! Por isso, venha pra
luta e ajude a construir uma GRANDE CARAVANA! Entre em
contato com o Sindicato (13) 3202.1100 e reserve sua vaga com a
funcionária Izabel.

O

que era esperado
aconteceu: a aprovação,
pela Secretaria de
Coordenação e Governança das
Empresas Estatais (SEST), da
proposta de contribuição extra
de participantes e assistidos
para equacionamento do déficit
da Petros. Isto permite que
o absurdo equacionamento,
que não considera a dívida da
patrocinadora Petrobrás, seja
implantado até 10 de março,
caso a Petros passe por cima das
liminares existentes ou consiga
cassá-las até aquela data.
A FNP e as entidades afiliadas
da FENASPE, entre elas a APAPE,
que integram o Fórum FNP/
AEPET/FENASPE/GDPAPE, estão
com duas ações prontas para
impetrar a qualquer momento. Há

tempo suficiente para conseguir
novas liminares visando impedir
a implantação das contribuições
extras nos contracheques.
As ações já em andamento
ou aquelas que ainda serão
ser impetradas nos próximos
dias pelos advogados das
entidades que compõem o Fórum
FNP/FENASPE/GDPAPE terão
abrangência em quase todos
os estados da Federação, onde
residam seus associados.
Reiteramos que, se mesmo
assim a implantação do plano
ocorrer e ficar demonstrada nos
contracheques de março próximo,
como anunciado pela PETROS,
nós e todos os cinco sindicatos da
FNP, todas as dez associadas da
FENASPE, além dos advogados
do GDPAPE , entraremos com

No ano passado, no dia 3 de Outubro, os petroleiros participaram do Ato Nacional em
Defesa das Estatais, no Rio de Janeiro, e aproveitaram para protestar contra os ataques
ao nosso Fundo de Pensão.

Mandado de Segurança para
suspender os descontos. Tudo
isso de acordo com a estratégia
estabelecida e realizada nas
atividades realizadas nos
últimos meses em assembleias e
plenárias com os participantes.
Entretanto, reforçamos que o
caminho para reverter essas lutas
não se restringem às necessárias
ações no campo jurídico.
Todas elas são importantes,
fundamentais para a nossa luta.
Mas sabemos muito bem que
o mecanismo mais eficiente de
pressão e conquista é a luta, a
mobilização. Com muita unidade

e força.
Neste sentido, reforçamos
o chamado para que todos
participem do Ato Nacional em
Defesa da Petros. Inclusive, da
própria organização do ato.
Nossos direitos estão em jogo
e todos aqueles dispostos a se
somar são bem-vindos!
Participam da organização
do Ato em Defesa da Petros, até
o momento, FNP, Sindipetro-LP,
AEPET, FENASPE e GDPAPE.
Matéria com informações
da AEPET

ASSOCIADO, PARTICIPE DE NOSSA PESQUISA DE SATISFAÇÃO!
Já está sendo realizado na sede em Santos,
subsede, em São Sebastião e delegacia
sindical, em Caraguatatuba, a Pesquisa
de Satisfação de Atendimento dos serviços
prestados no Sindipetro-LP. Em Caraguatatuba,
a delegacia sindical abre toda quarta-feira, no

período da tarde. Após passar por atendimento
no sindicato preencha o formulário de Pesquisa
de Satisfação e avalie o serviço prestado. O
Formulário será entregue pelos funcionários
dos departamentos em que haverá prestação
de serviço e deverá ser depositado na urna,

na recepção do sindicato. Além da avaliação,
o associado poderá dar sugestões ou fazer
alguma observação relativa ao serviço
prestado no sindicato. O material coletado
servirá para melhorar cada vez mais nosso
atendimento. Participe!

