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Durante partida do Reator da UFCC
houve descontrole operacional consequência direta da péssima
parada de manutenção. O reator
que converte gasóleo em gasolina
e GLP quase explodiu durante a
emergência, jogando uma nuvem
de gasóleo aquecido no céu de
Cubatão (SP).

| RPBC, Dezembro de 2015 |

INSEGURANÇA NA RPBC

SUCATEAR PARA

PRIVATIZAR
A redução de efetivo na operação das refinarias é parte
do projeto de privatização da Petrobrás. E para implantar
essa política, pouco importa os riscos à segurança dos
trabalhadores, das próprias unidades e das comunidades
vizinhas, assim como os potenciais efeitos sobre o meio
ambiente. Os petroleiros resistem!
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EDITORIAL

O LUCRO ACIMA DA VIDA
P

assando por cima
dos trabalhadores, do
movimento sindical, do
próprio acordo coletivo e das
legislações que tratam do
tema, a direção da Petrobrás
tenta impor uma criminosa
redução do efetivo operacional
de suas refinarias. Na
Refinaria Presidente Bernardes
de Cubatão (RPBC), cerca de
80 postos de trabalho podem
ser extintos caso o plano da
gerência local - totalmente
submissa à diretoria executiva
- seja posto em prática.
Esta medida, que tem
motivação exclusivamente
econômica, aprofunda
o já crítico quadro de
enxugamento de um corpo
técnico extremamente
qualificado - responsável
por elevar a Petrobrás, em
2010, ao posto de quarta
maior empresa de energia
do Mundo. Calcula-se que
nos últimos quatro anos a
empresa perdeu cerca de 18
mil empregados próprios com
os recentes PIDVs (Programas
de Demissão Voluntária). O
primeiro lançado em 2014,
ainda sob a gestão de Graça
Foster, o segundo em 2016, já
na gestão de Pedro Parente.
Por se tratar de uma
empresa com atividades

EXPEDIENTE

industriais que envolvem
diversos riscos à segurança
dos trabalhadores, das
unidades e comunidades
vizinhas, a redução do efetivo
não tem por consequência
“apenas” o enfraquecimento
da Petrobrás no setor,
deixando uma avenida aberta
para as multinacionais. O
maior drama é a consequente
elevação dos riscos de
acidentes menores ou até
mesmo ampliados. Isso no
que se refere à realidade
mais imediata. A longo prazo
também há efeitos perversos.
A saúde dos trabalhadores,
que hoje já adoecem das mais
variadas patologias, será
ainda mais prejudicada com
o aumento das exposições
em virtude da redução. O
número de afastamentos
certamente irá aumentar.
Neste sentido, não há outra
forma de classificar o PIDV
2016 senão como um desastre.
Para reduzir custos, incentiva
o desligamento de quase 20
mil petroleiros sem pensar nas
consequências. Hoje temos
uma empresa esvaziada,
com trabalhadores exaustos
e superexplorados com o
excesso de dobras e horas
extras. E agora essa redução
criminosa do efetivo, apoiada

em um estudo manipulado,
sem qualquer respaldo técnico.
Devemos lembrar ainda
que no passado recente, no
final da década de 1990 e
início dos anos 2000, houve
uma redução relevante nos
postos de trabalho. Mas
naquela ocasião foi fruto
de um importante avanço
tecnológico da automação,
com a implementação da CCI
e outras medidas. Portanto,
“uma redução justificada”.
Agora, não há nada que
justifique essa redução, pois
nenhuma tecnologia nova foi
implementada. Pelo contrário,
vários sistemas que deveriam
operar de forma automática
não funcionam e sempre
precisam da atuação dos
trabalhadores in loco, no
campo.
No caso da RPBC, salta
aos olhos o fato de que a
atual redução contraria
elaboração feita pela própria
gerência da unidade na
greve natalina de 2016. Na
ocasião, foi apresentado à
Justiça o que seria o efetivo
mínimo seguro: justamente o
quadro com o qual a planta
vem sendo operada no último
período. Isso sem citar o
fato de que, ao tentar criar a
figura do “operador do dia”, o
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famigerado Opman, a própria
empresa reconhece de modo
indireto a lacuna que existe
no quadro de funcionários.
Na medida em que reduz
o número de operadores
no regime de turno com
revezamento ininterrupto,
cria-se um paliativo: a criação
deste Opman, que teria como
principal função reforçar o
quadro operacional para as
atividades mais densas.
Entretanto, mais uma vez
reforçamos que a criação
deste cargo é uma completa
anomalia. O sindicato se
opõe frontalmente e nenhum
trabalhador deve aceitar
esta função. Além de não
respeitar o ACT, não estar
prevista em nosso PCAC e
nem mesmo nas atribuições
específicas dos editais de
convocação dos concursos
que todo operador prestou
para ingressar na empresa,
para cada figura do Opman
ocorre a extinção de cinco
postos de trabalho do regime
de turno com revezamento
ininterrupto. Ou seja, aceitar
essa função é ajudar a
cumprir o plano da empresa
de extinção de postos de
trabalho, de elevação dos
riscos de acidentes, de
privatização.

RNEST EXTINÇÃO DE 25

O MAPA DO
DESMONTE

POSTOS DE TRABALHO

Refinaria Abreu e Lima

Em nível nacional, estima-se uma redução de
20% no número de trabalhadores na operação
das refinarias da Petrobrás. Confira ao
BA
lado o número de postos de trabalho
que podem ser fechados em algumas
das principais refinarias espalhadas
pelo país.

RLAM EXTINÇÃO DE 63

PE

POSTOS DE TRABALHO

Refinaria Landulpho Alves

REDUC EXTINÇÃO DE130
POSTOS DE TRABALHO

Refinaria Duque de Caxias (SP)
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RPBCEXTINÇÃO DE80
POSTOS DE TRABALHO

Refinaria Pres. Bernardes de Cubatão

REFAP
Refinaria Alberto Pasqualini

EXTINÇÃO DE

72

POSTOS DE TRABALHO

REPLAN EXTINÇÃO DE54
POSTOS DE TRABALHO

Refinaria de Paulínia

REPAR EXTINÇÃO DE72
POSTOS DE TRABALHO
Refinaria Presidente Getúlio Vargas

SIX EXTINÇÃO DE3

POSTOS DE TRABALHO

Unidade de Industrialização
do Xisto

OPINIÃO
“O que aconteceu na RPBC nos últimos dez anos?
Somente ampliação da capacidade de processamento,
não o aprimoramento dos processos. Como a gerência da
refinaria nos garante que não vai acontecer nenhum acidente
ampliado? É muito fácil defender a redução quando quem
estará no olho do furacão somos nós, trabalhadores do chão
de fábrica. Sobrará pro trabalhador, muitas vezes sozinho,
lidar com uma emergência. Por que contar com o apoio de
supervisores e engenheiros que há anos estão longe da área
não servirá de muita ajuda. Pelo contrário, em muitos casos
será ainda pior! FÁBIO MELLO, diretor do Sindipetro-LP
A impressão é de que
a direção da RPBC finge
gerenciar um prédio
administrativo, não uma
unidade de refino que
armazena grandes volumes
de líquidos combustíveis e
gases tóxicos. Uma refinaria
de petróleo com processos
perigosos e transformações
químicas, ou seja, aquelas
que contêm parque de
esferas e reatores, se
comporta como uma bomba
controlada e esse controle é
feito pelos operadores.
Marcelo JUVENAL,
diretor do Sindipetro-LP

É mais do que comprovado que em caso de emergência,
mesmo com o atual quadro, sempre é necessário dobras
e horas extras. O mesmo vale para partidas e paradas de
unidades. Aí fica a pergunta: como vamos operar a planta
com segurança reduzindo ainda mais o seu efetivo? Não
se pode definir o quadro operacional usando como critério
os períodos de normalidade. Trata-se de uma unidade de
refino, de alta complexidade, que envolve sérios riscos. O
bom senso exige que se leve em consideração como quadro
mínimo aquele que é suficiente para responder de forma
segura às emergências com as tarefas operacionais. Essa
redução significa, por consequência, a redução no número
de brigadistas, os responsáveis por dar o primeiro combate
nas situações críticas até a chegada da equipe de resposta a
emergência.
ADAEDSON Costa,
coordenador-geral do Sindipetro-LP
secretário-geral da FNP

NA WEB

No dia 11 de julho, os petroleiros do Litoral Paulista se mobilizaram
contra a redução do efetivo. Assista ao vídeo com trechos do Ato em
Defesa da Vida no link: https://youtu.be/pOX2pMmMRJk
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O CÓDIGO
DE CONDUTA
DIZ, MAS OS
GESTORES NÃO
CUMPREM
4.14 A violência psicológica se
caracteriza por gestos, palavras, atitudes
ou ações ofensivos, explícitos ou sutis,
desqualificadores, discriminadores,
humilhantes e constrangedores,
decorrentes das relações de trabalho,
que atentem contra a dignidade da
pessoa e sejam potencialmente capazes
de comprometer a carreira profissional,
causar dano à sua integridade física
e psíquica, podendo ocasionar
deterioração do ambiente de trabalho.
O assédio moral se caracteriza pela
ocorrência repetida e duradoura no
tempo da violência psicológica no
trabalho, podendo comprometer a
carreira profissional, causar dano à sua
integridade física e psíquica
e ocasionar deterioração do ambiente
de trabalho, adoecimento e até a morte.
O assédio sexual é conduta criminosa
caraterizada pelo constrangimento
de “alguém com o intuito de obter
vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendose o agente da sua
condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício de
emprego, cargo ou função”.
A Petrobras requer:
4.14.1 Não praticar nem compactuar
com atos de violência psicológica,
assédio moral ou assédio sexual.

SINAL VERMELHO

ACIDENTES
DEVERIAM
SERVIR DE
LIÇÃO

O VALE TUDO PARA IMPOR A REDUÇÃO

P

ILEGALIDADE E ASSÉDIO

ara colocar o seu
plano em prática,
a empresa vem
realizando todo tipo
de arbitrariedade. A
primeira delas é passar
por cima do próprio ACT,
mais especificamente
da cláusula 91, cujo
conteúdo é claro:
qualquer mudança
no efetivo/jornada
de trabalho tem que
ser discutido com o
Sindicato! Isso foi feito?
Não!
O mesmo vale para a
NR 20, revisada em 2012,
que também pressupõe
uma série de critérios
para atendimento à
norma. A empresa deveria

adotar parâmetros que
realmente atendam ao
dimensionamento do
efetivo. Uma vez que
a mudança é fruto de
uma “necessidade”
econômica, e não de
um avanço tecnológico,
algumas exigências
desta norma serão
simplesmente impossíveis
de atender. Não haverá
o cumprimento rigoroso,
por exemplo, dos itens de
segurança operacional
e suas recomendações,
tampouco do plano de
inspeção e manutenção e
da necessária atualização
dos procedimentos
operacionais que são
preconizados. Nem mesmo

será possível cumprir os
critérios de capacitação
que obrigatoriamente deve
ser realizado anualmente,
e nenhum curso ou
aperfeiçoamento para que
os operadores se adaptem
à nova realidade, no
caso da redução ser
implementada.
Isso sem falar em
outros itens que já vem
sendo descumpridos,
tendo reduzida à estaca
a chance de serem
atendidos zero com a
redução. Um deles é a
atuação em conjunto com
a CIPA no que se refere
às inspeções em saúde e
segurança no ambiente
de trabalho. Esse trabalho

simplesmente inexiste
porque a política da
refinaria é de boicote aos
cipistas! Boicote que deve
ser maior num quadro
de efetivo reduzido, onde
a pressão gerencial
pela subnotificação dos
acidentes será ainda mais
intensa.
O outro envolve o
direito de recusa do
trabalhador. Certamente,
a necessidade de
interromper alguns
procedimentos em virtude
de situações de risco
será mais frequente. Esse
direito já nos é cerceado
hoje através de muito
assédio. O que nos faz
acreditar que ele será

garantido numa empresa
ainda mais sucateada
e alinhada à política
predatória do mercado
que considera vidas
simples números?
Podemos citar
também a NR 17. As
unidades de processo
não possuem estudo
atualizado da análise
ergonômica do trabalho,
conforme determina o
item 17.1.2. Isto prejudica
os trabalhadores nas
condições de segurança
e adequação às
instalações. Dentre
outras atribuições, a
norma também preconiza
que a organização do
trabalho deve levar em

consideração, no mínimo,
as normas de produção,
o ritmo de trabalho, o
conteúdo das tarefas,
dentre outros itens. Por
acaso a empresa explica
como se dará isso com a
redução? Nenhuma linha,
silêncio completo. A única
coisa que tal redução
garante é o aumento dos
indicadores de acidentes!
Mais grave ainda
são os casos de assédio
moral que se multiplicam
na RPBC. Diante da
reação da categoria,
que vem se mobilizando
contra a redução e se
recusando a assumir
o posto de Opman, a
gerência vem adotando

uma prática terrorista
sobre os trabalhadores.
Gerentes percorrem as
CCLs fora de horário
para pressiona-los a
aceitar a nova função,
entram em contato até
mesmo aos sábados, de
maneira “informal” para
que não haja registro,
fazem uma pressão
psicológica violenta que
já teve como resultado
o encaminhamento de
alguns trabalhadores
para o setor médico;
outros encontramse afastados por
tratamento psiquiátrico.
Em alguns casos, já
denunciamos que existe
uma chantagem para a

realização de atividades
de Opman com alteração
de jornada de trabalho
que pode ser facilmente
caracterizada como
cárcere privado.
O assédio recai
também sobre os
inspetores de segurança,
que quebrando uma
lamentável tradição
militar, resolveram
se incorporar às
mobilizações porque
a redução de efetivo
também já afeta o setor.
Em retaliação, o gerente
da inspeção promoveu
a transferência de dois
trabalhadores. É uma
repressão absurda sobre
aqueles que lutam!

GERENTES TERÃO QUE RESPONDER NA JUSTIÇA
Não há dúvida de que a
redução do efetivo faz parte
do projeto de privatização da
Petrobrás, sendo portanto uma
política da Direção Executiva.
Mas isso não anula a
responsabilidade dos gerentes

e outros chefes que vêm
implementando essas medidas
nas unidades. Aliás, grande
parte parece aplicar essa
tarefa com entusiasmo e sem
qualquer peso na consciência.
Por isso, o Sindipetro-LP não

2017

hesitará em responsabilizar
judicialmente não só a
empresa, mas esses gerentes,
coordenadores e supervisores.
A primeira ação será cobrá-los
na Justiça, individualmente,
pelo assédio moral.

A segunda será
responsabiliza-los pelos riscos
que estão gerando à segurança
das instalações e dos
petroleiros. Assumindo o efetivo
reduzido, os supervisores e
gerentes poderão responder

pelo crime de omissão
estabelecido no art. 13, § 2º do
Código Penal, além do crime de
Exposição a Perigo do art. 132.
Além disso, poderão responder
pelos danos materiais e morais
que, com sua ação ou omissão,

2016
Em 5 de janeiro, uma explosão atingiu a Vale
Fertilizantes, com a queima de 10 toneladas
de nitrado de amônia. Todos se lembram, ao
evacuar a área, da nuvem química de cor
alaranjada que tomou conta do polo industrial
de Cubatão em virtude do incêndio.

Em janeiro de 2016, no Guarujá, um vazamento
de gás na empresa Localfrio, no Porto de Santos,
causou medo e apreensão na população. Quase 200
pessoas tiveram de recorrer a atendimento médico
por conta da exposição a um produto à base de
cloro (ácido dicloro isocianúrico de sódio).

possam causar. Para nós, é
inadmissível que em nome do
lucro, e em defesa do seu cargo
de “confiança”, contribuam
para a destruição da Petrobrás
e, até mesmo, para a morte de
um colega de trabalho.

”
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O CÓDIGO
DE ÉTICA
EXIGE, MAS
OS GESTORES
NÃO CUMPREM
2.8 respeitar e promover a
diversidade e combater todas
as formas de preconceito
e discriminação, por meio
de política transparente de
admissão, treinamento, promoção
na carreira, ascensão a cargos e
demissão.
Nenhum empregado ou potencial
empregado receberá tratamento
discriminatório em conseqüência
de sua raça, cor de pele, origem
étnica, nacionalidade, posição
social, idade, religião, gênero,
orientação sexual, estética
pessoal, condição física, mental
ou psíquica, estado civil, opinião,
convicção política, ou qualquer
outro fator de diferenciação
individual;
3.9 não praticar nem se
submeter a atos de preconceito,
discriminação, ameaça,
chantagem, falso testemunho,
assédio moral, assédio sexual ou
qualquer outro ato contrário aos
princípios e compromissos deste
Código de Ética, e denunciar
imediatamente os transgressores;

2015
Em janeiro de 2015 houve o vazamento tóxico (dióxido de enxofre) na Anglo
American Fosfatos Brasil, em Cubatão. Na ocasião, centenas de trabalhadores
foram removidos às pressas, alguns sendo encaminhados para o hospital. No
mesmo ano, em abril, houve o incêndio no terminal da Ultracargo, na Alemoa, em
Santos, o maior já registrado em área industrial. O fogo, que começou por volta
das 10h do dia 2 de abril, demorou 192 horas para ser completamente extinto.
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A INSEGURANÇA
CAISADA PELA FALTA
DE MANUTENÇÃO
Muitos eventos vêm ocorrendo
devido à falta de gestão de
manutenção. No dia 8 de janeiro
de 2016, um vazamento de GLP no
parque de esferas da RPBC quase
provocou o maior acidente ampliado
da Baixada Santista - 32 anos
depois da tragédia da Vila Socó.
O equipamento, sem manutenção
e deteriorado pela ação do tempo,
apresentou vazamento de GLP.
Com isso, foi formada uma nuvem
de 2 metros de altura altamente
explosiva com mais de 100 metros de
diâmetro ao lado de oito esferas de
gases inflamáveis pressurizados. Os
operadores conseguiram identificar
o vazamento e extinguir a fonte
antes da nuvem encontrar uma
fonte de ignição que poderia trazer
consequências imensuráveis ao
município e à população de Cubatão.
Em dezembro de 2015, durante
a partida do Reator da UFCC
houve descontrole operacional consequência direta da péssima
parada de manutenção. O reator
que converte gasóleo em gasolina
e GLP quase explodiu durante a
emergência, jogando uma nuvem
de gasóleo aquecido no céu de
Cubatão, assustando pessoas
que passavam a quilômetros de
distância (ver foto da capa).
Já em 2013 também aconteceu
um vazamento de gás ácido na
unidade de hidrotratamento. O
acidente ocorreu durante o uso de
uma tubulação de drenagem que
estava furada há muito tempo. Este
furo, responsável por impedir a
drenagem por esta tubulação, era do
conhecimento da gerência. O odor dos
gases ácidos chegaram até o centro
comercial de Cubatão, provocando
mal estar em várias pessoas.

Se hoje a falta de
manutenção de equipamentos
é uma realidade que já traz tais
consequências, a redução do
efetivo vem para potencializar
ainda mais as chances de
novos e mais graves acidentes.

PRIVATIZAÇÃO
E ENTREGA DAS
RIQUEZAS NACIONAIS

A
NA IMINÊNCIA DE UMA TRAGÉDIA

SINDICATO DENUNCIA RISCOS DE ACIDENTES
À IMPRENSA E AUTORIDADES DA REGIÃO

S

omada às ações na
Justiça que tentam
barrar a redução,
o Sindipetro-LP vem
alertando à sociedade o
que ocorre atualmente na
refinaria. Na imprensa,
a redução já foi tema de
reportagens no Jornal A
Tribuna impresso, na TV
Tribuna, na Rede Record
e outros veículos, sendo
uma plataforma de
denúncia importante.
O Sindicato também
encaminhou denúncia a
órgãos de fiscalização
como a CETESB, IBAMA,
Agência Nacional do
Petróleo, o Ministério
Público do Trabalho

e a Defesa Civil da
Prefeitura de Cubatão.
Os dirigentes do
sindicato já se reuniram
com o presidente da
Câmara Municipal,
Rodrigo Ramos Soares,
para relatar os perigos
que envolvem a redução.
Também protocolaram
na Prefeitura, ao chefe de
gabinete, César da Silva
Nascimento, denúncia
que explica os efeitos da
possível redução.
Além dos acidentes na
região mencionados nas
páginas 4 e 5 deste jornal,
fruto do sucateamento
das empresas envolvidas,
já temos na própria

Petrobrás exemplos
atuais de quais são os
efeitos da redução de
efetivo. Na Replan (SP),
a maior refinaria do
país, de acordo com a
Sindicato “o desmonte já
causou uma sequência
de acidentes desde 22 de
junho, quando houve uma
explosão em um soprador
do Setor de Destilaria.
Dois trabalhadores do
Coque foram atingidos
por um vazamento de
nafta pesado”. Na Rlam
(BA), de acordo com o
Sindipetro-BA “foram
três acidentes em menos
de três dias, sendo que
duas ocorrências numa

mesma unidade, onde um
operador já havia sido
queimado durante um
vazamento”.
Na Reduc, em
Duque de Caxias, um
acidente na Subestação
Elétrica, que queimou
as duas mãos de um
empregado próprio, teve
um tratamento peculiar
no informe da empresa.
Ela simplesmente não
registrou que houve
vítima. Por consequência,
sequer foi citado que
ela sofreu queimaduras
de 1º e 2º grau, sendo
internada num hospital
para se submeter a
cirurgias reparadoras.
Na foto ao à esquerda,
denúncia é entregue
ao chefe de gabinete
do prefeito de Cubatão,
Cesar Nascimento. Na
foto ao lado, reunião
com o presidente da
Câmara Municipal,
Rodrigo Ramos Soares

redução do efetivo
tem como única
função gerar
economia a qualquer custo.
Desde que assumiu a
presidência da Petrobrás,
este é o objetivo central de
Pedro Parente. Escondido
sob a falácia da necessária
austeridade para sanar
as dívidas da empresa, o
homem de confiança de
Temer vem promovendo um
desmonte sem precedentes
na maior empresa do país.
O primeiro passo, em
articulação com o senador
José Serra, foi a aprovação
de um projeto de lei que
aprofunda a entrega do présal ao estrangeiro de duas
formas: tirando da Petrobrás
o papel de operadora única
dessa riqueza e acabando
com sua participação
mínima de 30% nos
campos do pré-sal. Hoje,
se a Petrobrás não julgar
“interessante” explorar
os poços disponíveis
nos leilões, as empresas
estrangeiras terão o direito
de extrair até 100% de todo
o nosso petróleo.
O segundo passo,
que está em curso e só
foi atrasado em virtude
das ações que a FNP
ingressou na Justiça, é a
venda de ativos a preço de
banana e sem qualquer
transparência. O terceiro
passo é o sucateamento
da empresa e a retirada de
direitos dos petroleiros. É

neste ponto que se localiza
a redução do efetivo.
Para atrair os novos
“sócios”, e convencer os
lobistas de que vale a pena
saquear as riquezas do
país, Pedro Parente precisa
destruir a Petrobrás: e
isso se faz a retirando de
setores estratégicos da
economia, sucateando
suas instalações, reduzindo
custos com funcionários,
flexibilizando direitos,
maximizando os lucros
para os acionistas.
A carga processada das
refinarias já foi reduzida
em 30%. O resultado
prático é a perda de espaço
no mercado doméstico de
combustíveis para as suas
concorrentes. É isso o que
Parente e Temer sempre
planejaram: destruir a
Petrobrás para beneficiar a
iniciativa privada.
Não por acaso, em um
ano o volume de gasolina
importada praticamente
triplicou. Só nos primeiros
quatro meses deste ano, as
importações de gasolina
subiram 41,4% em relação
ao mesmo período de 2016.
É o maior volume desde
2000. O desmonte das
unidades de refino tem
beneficiado diretamente as
empresas que concorrem
com a Petrobrás na
comercialização de
combustíveis e que também
estão de olho na BR
Distribuidora, que, assim

como as refinarias, está
na lista das privatizações
anunciadas por Parente.
O governo Temer é
a reedição do projeto
neoliberal de FHC na
década de 1990: seu
objetivo é, fatiando a
empresa, privatizala por completo. Não
há dúvidas também
de que este ataque é
parte dos ataques mais

gerais que o conjunto
dos trabalhadores vêm
sofrendo. Sendo uma
empresa estratégica para
o país, a Petrobrás é peça
fundamental no projeto
de Temer: vender o Brasil
ao mercado financeiro
e multinacionais com
a entrega das nossas
riquezas, superexploração
dos trabalhadores e
miséria do povo.

A venda do pré-sal, a
entrega da infraestrutura
e logística da empresa
para as multinacionais,
as reformas trabalhista
e previdenciária, a lei
de terceirização, a PEC
55, tudo isso faz parte do
mesmo plano: recolocar
o Brasil no papel de
país-colônia, totalmente
entregue ao estrangeiro à
custa dos trabalhadores.

Uma das categorias com maior tradição
de luta no país, é fundamental que
os petroleiros sejam parte importante
da necessária resistência da classe
trabalhadora contra esses ataques.
É preciso unidade na luta, é preciso
reeditar com ainda mais força a greve
geral de 28 de abril!

”

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

SÓ A LUTA NACIONAL
E UNIFICADA DA CATEGORIA
IRÁ BARRAR ESTE ATAQUE!

As ações na Justiça, a denúncia
aos órgãos competentes, a
repercussão na imprensa dos
nossos alertas: tudo isso é
importante. Entretanto, sabemos
que são limitadas e insuficientes
para pressionar a direção da
empresa a recuar em seu plano.
A única resposta eficiente para
reverter o atual cenário de ataques
é a luta organizada da categoria,
realizada de maneira unificada e
nacional.
Até agora, por exemplo, as
liminares de todos os sindicatos têm
servido para questionar a legalidade
dessa redução e, ao mesmo tempo,
dar fôlego para que a categoria se
organize. No entanto, sabemos dos
riscos inerentes à arena judicial: as
chances da empresa derrubar essas
ações não é pequena. Por isso, o
caminho é a luta!

As mobilizações realizadas
até aqui por todos os sindicatos
afetados pela tentativa de redução
do efetivo foram muito importantes,
pois demonstram que existe entre
os trabalhadores a disposição de se
mobilizar. Na RPBC, por exemplo,
há mais de um mês estamos em
permanente mobilização, com
atrasos e cortes de rendição nos
grupos de turno. Além disso, no dia
11 de julho realizamos um grande Ato
em Defesa da Vida, com passeata
e adesão parcial até mesmo dos
trabalhadores terceirizados. Neste
dia, ficou claro que a categoria tem
força para empreender esta luta.
A construção de um calendário
unificado, entre todos os sindicatos,
está na ordem do dia. É preciso
demonstrar à direção da Petrobrás
que a categoria, unida, não aceitará
este ataque.

EXIGIMOS A REPOSIÇÃO DE EFETIVO, COM

ABERTURA DE CONCURSO JÁ!
GARANTE A SEGURANÇA DA COMUNIDADE E
TRABALHADORES, GERANDO EMPREGOS!

