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Com concentração 
às 9 horas na sede 
do Sindicato, ato quer 
envolver não apenas 
petroleiros diretos e 
terceirizados, mas toda 
a sociedade. Familiares, 
amigos e todos os 
trabalhadores da região 
estão convidados

O 
Sindipetro-LP realiza no dia 29, 
último domingo do mês, a 2ª 
Caminhada em Defesa do Pré-
sal e da Petrobrás. Inicialmente, 

a data escolhida havia sido 17 de abril, mas 
optamos pelo adiamento da atividade diante 
da votação do impeachment da presidente 
Dilma, que ocorreu no mesmo dia.

Com a nova data confirmada, retomamos o 
trabalho de ampla divulgação da caminhada.
Com os petroleiros e petroleiras à frente desta 
luta, queremos ocupar - como fizemos no 
ano passado com 400 pessoas - novamente 
a avenida Conselheiro Nébias para mostrar 
à população da Baixada Santista que existe 
uma alternativa dos trabalhadores para a 
crise da maior empresa do país. 

Por ser uma atividade em defesa da 
Petrobrás, é importante que os petroleiros 
estejam à frente dessa iniciativa e ocupem 
o seu papel de protagonistas. Por isso, a 
categoria precisa lotar o estacionamento do 
Sindicato na concentração do ato, às 9 horas 
da manhã. Mas não queremos apenas os 

empregados da companhia nesta mobilização. 
Queremos trazer nossos amigos, familiares, 
dirigentes sindicais de toda a região, e 
todos aqueles que - organizados ou não em 
entidades políticas e sociais - lutam por um 
país mais justo. Essa tarefa é de todos!

Desde o ano passado, enfrentamos a 
política de desinvestimentos (privatização), 
que é a aplicação do ajuste fiscal diretamente 
na companhia. Ajuste que se dá através 
da venda de ativos valiosos; das mais de 
180 mil demissões desde 2013, a maioria 
terceirizados; da tentativa de retirada de 
direitos no ACT; do ataque à nossa PLR, 
mesmo com a categoria fazendo sua parte; e 
do anúncio de um PIDV que pretende demitir 
ao menos 12 mil petroleiros diretos. 

Diante disso, a empresa já fragilizada, ficou 
ainda mais vulnerável ao discurso da velha 
direita sobre sua falaciosa incapacidade para 
explorar o petróleo. E assim, materializado 
através de um acordo entre Serra e Dilma, foi 
aprovado no Senado e agora está nas mãos 
deste Congresso corrupto um projeto de lei 

(PLS 131 no senado, 4567/16 no Congresso) 
que aprofunda a entrega desta riqueza 
nacional ao estrangeiro.

Este projeto altera a Lei nº 12.351, de 
22 de dezembro de 2010, que estabelece a 
participação mínima de 30% da Petrobrás 
no consórcio de exploração do pré-sal e a 
obrigatoriedade de que ela seja responsável 
pela condução e execução, direta ou indireta, 
de todas as atividades de exploração, 
avaliação, desenvolvimento, produção e 
desativação das instalações de exploração e 
produção. 

Ou seja, querem aprofundar um ataque 
que já está em curso com a manutenção dos 
leilões e da quebra do monopólio do petróleo: 
a entrega do nosso petróleo a multinacionais 
que não tem nenhum compromisso com o país 
e sequer investiram um centavo para essa 
descoberta!

Precisamos colocar o nosso bloco na rua e 
retomar as mobilizações para apresentar uma 
saída dos trabalhadores contra a crise do país 
e da Petrobrás.

Sindipetro realiza no dia 29 de maio, em Santos, a
2ª Caminhada em Defesa do Pré-sal e a Petrobrás



2 Vazamento de óleo de caldeira na Alemoa revela 
problemas da terceirização em atividades-fim

Poucos dias após as caldeiras da Alemoa 
passarem a ser operadas por empresa 
terceirizada, o sistema de reservatório 
de níveis dos equipamentos passaram 
a apresentar problemas, ocasionando 
derramamento de óleo, que vazou para o 
chão.

 Diante do vazamento, ao invés de 
informar imediatamente o ocorrido, a 
empresa demorou mais de uma hora e meia 
para notificar a supervisão do terminal. Por 
sua vez, a Transpetro tampouco notificou o 
Sindicato sobre o que aconteceu, informação 
que só foi constatada após denúncias dos 
trabalhadores à representação sindical.

 As caldeiras contratadas passaram 
também a produzir fuligem, o que não era 
constatado quando a produção do vapor era 
feita pelas caldeiras próprias da companhia, 
que deixaram de ser operadas há pouco 
mais de um mês.

Além da ilegalidade de terceirizar a 
operação de atividade-fim, o risco da 
operação das caldeiras sem adotar os 
padrões operacionais que sempre foi 
aplicado com rigor por pessoal próprio coloca 
em perigo a segurança dos trabalhadores 
e ameaça todo ecossistema que permeia o 
terminal da Transpetro, localizado em área de 
manguezais da região portuária de Santos.

 A postura de não notificar a supervisão 
logo após o início do vazamento também 
revela que não estão definidos os limites 
de responsabilidade entre a empresa 
contratada e a gerência do terminal.

 Os fatos relatados aqui foram 
apresentados em forma de denúncia à 
Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo ( Cetesb). Os problemas apresentados 
em tão pouco tempo da contratação da 
terceirizada provam que a atitude do terminal 
em delegar a atividade de geração de vapor 
em sua unidade para outra empresa não leva 
em consideração os riscos ambientais que 
podem provocar uma má operação.

SUCATEAMENTO

PETROLINO meteBRONCA!
RPBC
TEM GERENTE PRECISANDO DE FOSFATO PRA MEMÓRIA
Tem gerente da manutenção que fechou 2015 lançando uma pérola pra 
sua equipe: “espero que em 2016 vocês dependam menos de mim!”. Pois 
bem, uma das poucas coisas que peão depende de gerente é lançar no 
prazo certo suas horas extras. Adivinha o que o esquecidinho aprontou?! 
Esqueceu de lançar as horas que a turma tinha feito em janeiro! Fevereiro, 
mês do carnaval, quem sambou foi a peãozada que não recebeu um tostão 
das extras de janeiro. E em março, quase que a cuíca ronca de novo! O 
camarada lançou as benditas horas aos 49 do 2° tempo!

FAÇAM O QUE DIGO, NÃO FAÇAM O QUE FAÇO
O antigo GG insistiu em manter seu Corolão novíssimo de uso exclusivo. 
E o pior é que ele também era flagrado falando ao celular, todo torto, com 
bandeja do almoço nas mãos no restaurante, subindo escada digitando 
no ZapZap sem segurar no corrimão e outras coisinhas mais que cobrava, 
mas não dava exemplo. Será que o novo gerente vai ter a mesma postura?
 
PILÕES
PASSA MÊS, PASSA GESTÃO...
... e ainda tem cipista sem treinamento de NR 5. Até quando?!

UTGCA
A PARADA FICOU RUIM!
A Parada da UTGCA desse ano não lembra nem de longe a de 2013, quan-
do houve a participação de vários trabalhadores no Projeto Básico, Deta-
lhamento e Execução. Na atual, uma dureza só! Mais uma vez, os gestores 
da UTGCA demonstram que a preocupação com as questões de SMS nun-
ca vem em primeiro lugar.

BOLA FORA
Na UTGCA tinha o Programa Viver Bem. A rapaziada batia uma bolinha 

no society e se exercitava ao ar livre. Os boleiros de plantão não perdiam 
uma pelada, mas não tinha muito procura para as aulas, segundo a em-
presa. Em vez de estimular maior participação, qual a solução? Passa o 
facão! 

TEBAR
ECONOMIA PORCA FAZ ATÉ O MATO CRESCER
A culpa é dela, sempre dela: a crise. Pra mostrar que tem molejo adminis-
trativo, a chefia resolveu apertar ainda mais o cinto. Vai ser reduzido pela 
metade o número de mini H2S aos petroleiros e o mato não para de cres-
cer. A conversa é de que será aparado apenas quando tiver solicitação de 
algum operador.Que tipo de economia é essa?

MEXILHÃO
PÕE ENGENHEIRO PELEGO
Seguindo a escola do Tebar, a nova estratégia da gerência da plataforma 
é treinar o corpo de engenheiros para substituir os grevistas nos nossos 
movimentos. E para piorar são esses mesmos engenheiros que causam 
shutdown desnecessários. Vamos tomar vergonha na cara!

TÁ DIFÍCIL DE ENGOLIR
Durante a parada de produção, a gerência de Mexilhão desembarcou o 
técnico químico por problemas de vagas na plataforma. Mas a água rece-
bida por rebocadores está sem a devida análise, com “cheiro estranho”. E 
agora? O que vão fazer pra resolver? Não desce o peão, desce o gerente! 
Afinal, quem produz?

E O PEÃO TÁ SEMPRE SE LASCANDO 
A coordenação da plataforma anda mexendo na escala da rapaziada e 
com isso vem descumprindo o padrão de frequência. O objetivo é trazer 
o peão sem pagar hora extra, pra depois da parada de produção trazer 
supervisor fazendo hora extra. Que beleza, hein? É inaceitável!

Insegurança nos elevadores do Edisa Valongo expõe
negligência e prática antissindical da gerência

Três eventos envolvendo elevadores no 
Edisa Valongo deixaram os trabalhadores 
em alerta, com uma justa preocupação sobre 
a segurança nas máquinas do prédio. No dia 
26 de abril, por volta das 10h30, um eleva-
dor passou do ponto correto do térreo e foi 
parado com um tranco forte pelos pistões de 
segurança.

No dia 27 de abril diretores do Sindipetro-
-LP se deslocaram até a unidade para tratar 
da investigação do acidente, mas foram 
surpreendidos com o cancelamento de seus 
crachás, que ao passarem na catraca regis-
trou “inválido”. Não é a primeira vez que di-

rigentes sindicais são barrados no Valongo, 
numa postura que não podemos interpretar 
de outra forma senão como prática antissin-
dical. 

O elevador com problema foi interditado para 
que a perícia investigue o que ocasionou o epi-
sódio. Não por acaso, o incidente com o primeiro 
elevador pode ter sobrecarregado outras 
duas máquinas, que travaram durante o uso, 
deixando os usuários presos entre cinco e 
dez minutos dentro do elevador. 

Coincidentemente ou não, em janeiro de 
2016 os problemas nos elevadores se agra-
varam quando a manutenção deixou de ser 

feita pelo fabricante e passou a ser feita por 
uma empresa contratada. Mesmo com equipa-
mentos de alto padrão, como são os elevadores 
do Valongo, é evidente que com o passar do tem-
po e sem a devida manutenção esses sistemas 
começassem a apresentar panes.

Dentre os problemas cobrados pela diretoria 
do Sindicato nas reuniões com o RH local, a fal-
ta de avaliação em todo o sistema de eletrônico, 
tecnológico e de segurança antes da entrega 
do edifício são preocupantes e demonstram a 
negligência da gerência da companhia.

Leia matéria completa no site do Sindipetro-
-LP (www.sindipetrolp.org.br).



3CRISE NA PETROBRÁS

COM ATRASOS E SETORIAIS EM TODAS AS BASES, 
SINDIPETRO-LP APONTA: APENAS A MOBILIZAÇÃO 
PODE REVERTER OS ATAQUES AOS PETROLEIROS

Mobilizações e muito diálogo com os 
trabalhadores das unidades da Petrobrás no 
Litoral Paulista. Foi assim que os diretores 
do Sindipetro-LP conduziram o trabalho 
de base no mês de abril. Atrasos na RPBC, 
Pilões e Alemoa, na Baixada Santista; 
atrasos no Tebar e UTGCA, no Litoral Norte; 
e rodas de conversa com os trabalhadores 
das plataformas de Merluza e Mexilhão, no 
Aeroporto de Itanhaém, e com os petroleiros 
do Edisa Valongo, em Santos.

Na RPBC, aliás, diante da negativa do 
GG em recuar na decisão de cortar o “abono 
da viradinha”, os atrasos não cessaram em 
nenhum dos grupos de turno. Iniciados no 
dia 11 de abril, os atrasos seguirão sendo 
realizados até que a gerência retome um 
direito adquirido que foi arrancado como 
retaliação à greve. O mesmo caminho vem 
sendo trilhado pelos trabalhadores de turno 
do Tebar, em São Sebastião, que estão 
articulando com o Sindicato uma resposta 
contundente às punições aos grevistas 
de 2015. Supervisores e CTOs foram 
destituídos de seus cargos e substituídos por 
engenheiros de outras regiões, que agora 
ocuparão a função de Coturs. A decisão é 
claramente uma retaliação aos lutadores.

PROBLEMAS “LOCAIS” SÃO PARTE 
DO DESMONTE DA PETROBRÁS
Mas as mobilizações no Tebar e na RPBC 

não são ações isoladas de suas gerências. 
Longe de ser um problema pontual, todos 
os ataques e medidas que prejudicam o dia 
a dia dos trabalhadores em cada unidade 
são, na verdade, parte do desmonte que 
afeta a companhia. No Tebar, supervisores 
e CTO’s que fizeram greve retirados de suas 
funções e substituídos por engenheiros; na 
RPBC, punição com a retirada do “abono da 
viradinha”; no Terminal Alemoa, terceirização 
das caldeiras da unidade; no terminal Pilões, 
insegurança crônica; na UTGCA, criação 
de novos cargos de confiança para boicotar 
futuras greves; no Edisa Valongo, práticas 
antissindicais; nas plataformas, problemas 
sistemáticos com a segurança dos petroleiros 
embarcados e retaliações aos grevistas.

Ou seja, não vivemos um período de tristes 
coincidências. Vivemos um período de ataques 
articulados aos direitos e condições de trabalho 

da categoria. Adaedson Costa, coordenador-
geral do Sindipetro-LP e secretário-geral da FNP, 
tem sido taxativo com a categoria: vivemos um 
momento histórico, um momento de grandes 
ataques, mas essas medidas só serão aplicadas 
se os trabalhadores permitirem. “Querem 
vender qualquer ativo, não apenas a Transpetro 
ou BR Distribuidora. O que for lucrativo na 
visão da direção será colocado à venda. Todos 
esses planos, desde o não pagamento da PLR, 
o PIDV 2016, a batalha para nos impor uma 
derrota na briga pela RMNR, tudo isso faz parte 
de um mesmo projeto: enxugar a companhia 
para torna-la mais atrativa ao mercado e assim 
facilitar a sua venda, sua privatização. Por isso, 
devemos reagir”, afirmou.

O mesmo se repete Brasil afora, com 
diversas categorias indo à luta para preservar 
direitos, pois os patrões e os governos querem 
“superar a crise” explorando ainda mais os 
trabalhadores. “Temos mais de 50 projetos 
de lei engatilhados no Congresso Nacional 
que visam flexibilizar direitos trabalhistas 
sob o pretexto de modernizar as relações de 
trabalho”, denunciou Adaedson.

PRÉ-SAL SOB ATAQUE
Parte importante dos ataques aos petroleiros 

e ao país, a tentativa de aprofundar a entrega 
do pré-sal ao estrangeiro também tem sido 
parte estratégica dos debates. A categoria está 
cada vez mais consciente que a luta também 
é pela preservação desta riqueza, pois uma 
possível aprovação do projeto de autoria do 
senador José Serra, aprovado no Senado após 
acordo com o governo Dilma, irá enfraquecer 
ainda mais a luta por uma Petrobrás 100% 
Estatal e Pública, a serviço da população.

O projeto agora está no Congresso 
Nacional sob o número 4567/16. Por isso, 
há algumas semanas FNP e FUP iniciaram 
uma série de incursões nos gabinetes dos 
deputados para apresentar um contraponto ao 
lobby que o capital estrangeiro está exercendo 
com a ajuda de políticos que não tem o menor 
compromisso com o país. Uma cartilha em 
conjunto foi elaborada para ser distribuída a 
senadores e parlamentares. “Após as visitas 
que fizemos, conseguindo dialogar com 
alguns deputados e demonstrar as mentiras 
que envolvem a Petrobrás, saímos de lá com 
alguns resultados positivos. Podemos dizer 

seguramente que mais de 80% dos deputados 
que visitamos desconhecem a real situação da 
nossa companhia e o que está em jogo com a 
venda do pré-sal”, explicou Adaedson.

CONSTRUIR COLETIVAMENTE 
UMA SAÍDA PARA A CRISE
Essa forma de atuação não é novidade. 

Foi assim em 2015. Antes da vitoriosa 
greve de 23 dias, que barrou a retirada de 
direitos em nosso ACT e pautou a luta contra 
o desinvestimento, foi necessário muito 
trabalho de base com a categoria para 
preparar e organizar aquela que viria a ser a 
maior greve na Petrobrás desde 1995.

Primeiro, alguns atrasos pontuais. 
Depois, um calendário sistemático de 
mobilizações. Dessa forma, com muito diálogo, 
fomos superando uma série de dúvidas e 
desconfianças que impediam a mobilização 
da categoria. Dúvidas sobre a possibilidade 
de ser construída uma greve nacional, 
desconfiança de que uma greve a partir dos 
sindicatos da FNP poderia servir de pressão 
para a adesão dos sindicatos filiados à FUP. 
Sentimentos legítimos que fomos superando e 
desconstruindo com muita conversa e trabalho 
de base. É este exemplo de atuação sindical 
que estamos aplicando, mais uma vez, para 
preparar os petroleiros para uma luta que já 
está em curso. A venda de ativos está a todo 
vapor e o desmonte de nossos direitos e do 
patrimônio da companhia são aplicados das 
mais variadas formas. Venda total ou parcial de 
subsidiárias e campos de petróleo; demissões 
em massa de terceirizados e, agora, também 
dos diretos através do PIDV 2016; manobras 
contábeis para recusar o nosso direito à PLR; 
propaganda mentirosa para inviabilizar nossa 
luta legítima na Justiça pela aplicação correta 
da RMNR. Isso sem falar nas condições de 
trabalho, na dificuldade cada vez maior de 
desempenhar com qualidade e segurança 
nossas tarefas no chão de fábrica.

“Sempre ressaltamos que quem faz 
greve, quem se mobiliza, é a categoria. Não 
adianta meia dúzia de diretores ter o desejo 
de lutar, é preciso que os trabalhadores 
estejam convencidos dessa necessidade. É 
esse trabalho, de formiguinha, de construção 
coletiva da luta, que estamos realizando”, 
afirma Adaedson.

PETROLINO meteBRONCA!
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Em ofensiva antissindical, gerência do Tebar suspende trabalhadores retidos 
durante a greve de 24 horas. Sindicato conquista liminar anulando punição

Uma data cujo significado é relembrar o 
passado para mudar o presente, uma data 
organizada em memória daqueles que perderam 
suas vidas, vítimas da sede por lucro dos grandes 
empresários, do capital. Assim foi compreendido o 
28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Acidente de Trabalho, no II Seminário Unificado 
sobre Segurança e Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora da Baixada Santista. Realizada no 
dia 28 de abril com aproximadamente 100 pessoas, 
na sede do Sindipetro-LP, em Santos, a atividade 
foi parte da programação Abril Verde - iniciativa da 
Fundacentro em parceria com diversas entidades. 
Mais informaçõs, matéria completa no site: http://
goo.gl/mh0mM6.

NO DIA DO TRABALHADOR, PETROBRÁS PUNE GREVISTAS E 
CATEGORIA CRUZA OS BRAÇOS POR 24 HORAS NO TEBAR

Conforme deliberado em assembleia 
realizada no último dia 27 de abril, os 
trabalhadores do turno do Terminal 
Almirante Barroso (Tebar), em São Sebastião, 
“comemoraram” o Dia do Trabalhador nesse 
1° de maio de braços cruzados.

Isso porque a empresa manteve a decisão 
unilateral de destituir os supervisores de seus 
cargos e promover engenheiros de outras 
regiões à função de COTURs.

Os petroleiros do turno cortaram a 
rendição no turno da zero hora e encerraram 
à zero hora de hoje. Houve 100% de adesão 
por parte da categoria, demonstrando que os 
trabalhadores não hesitaram em se mobilizar 

mesmo diante do absurdo comunicado 
emitido pela chefia na sexta-feira.

No comunicado enviado aos 
trabalhadores, a empresa mente sobre o 
direito de greve ao afirmar que “o motivo do 
movimento proposto não se justifica, visto 
que a Companhia tem um Acordo Coletivo 
Vigente e as negociações coletivas do ACT 
2015/2017 já foram concluídas”. 

Caso os gerentes desconheçam, 
lembramos que somos respaldados pela Lei 
de Greve (nº 7.783, de 28 de junho de 1989). 
Segundo o texto, “é assegurado o direito de 
greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os 

interesses que devam por meio dele defender”.
Além disso, caso tenham se esquecido, 

também lembramos aos gerentes que uma 
das deliberações da última assembleia da 
greve de 2015 foi a manutenção do estado de 
greve. A decisão, naquele momento, visava 
justamente manter a categoria alerta para 
qualquer tipo de retaliação aos grevistas. 

Em nossa opinião, a decisão da gerência 
do Tebar se enquadra justamente neste critério. 
O que tentam fazer com os trabalhadores do 
terminal é puni-los pela forte adesão à greve. 
E os trabalhadores, com esta greve de alerta, 
demonstram que não aceitarão nenhum tipo de 
retaliação e perda de direitos.

MOBILIZAÇÃO

Um dia após a greve de 24 horas, 
os trabalhadores do Grupo receberam 
notificação da empresa punindo-os com um 
dia de suspensão.

A alegação da companhia para 
as punições é de que os técnicos de 
operação não entregaram a planta para 
a contingência. Diante da situação, o 
Sindicato já toma providências para barrar a 
arbitrariedade.

Notoriamente, as condutas dos 
gerentes do Tebar violam os direitos dos 
trabalhadores, que cumpriram seu horário 
normal de trabalho, que se encerraria às 
0h do mesmo dia. No entanto, logo após as 

14h do dia 1º, a diretoria do Sindicato tentou 
negociar a contingência com a gerência, 
conforme dita a lei de greve, e ficaram de 
prontidão na entrada do terminal por mais 
de duas horas, sem que fossem atendidos 
pela gerência para entrega da planta. Após 
esse tempo deixaram os contatos via celular e 
demais contatos, mas não foram procurados 
pela empresa até o fim da greve.

É importante que toda a categoria, não 
apenas do Litoral Paulista, mas das 17 bases 
petroleiras, cerquem esses companheiros 
de solidariedade. A empresa tenta, com 
essa medida, implantar um clima de medo 
e terror para evitar novas lutas. De maneira 

unificada, devemos dar uma resposta 
contundente às arbitrariedades cometidas 
contra os trabalhadores.

No final da tarde da terça-feira (3), 
a juíza do Trabalho de São Sebatião, 
Lúcia Zimmermam, concedeu liminar 
interrompendo a punição que suspendia por 
um dia os técnicos de operação do grupo IV 
do Tebar.

A suspensão da punição à greve de 24 
horas é temporária. A audiência para decidir 
pelo cancelamento ou não da punição foi 
agendada para o dia 10, entre o Sindipetro-
LP, representando os trabalhadores e 
representantes da Petrobrás.

SAÚDE DO TRABALHADOR EM PAUTA


