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Mudança estatutária da ABCP
A categoria recebeu o Boletim de nº 16 com o Estatuto atual da ABCP, o regulamento do Fundo de
Mobilização e a nova proposta da Estatuto. Desde janeiro este boletim também está disponível no
site do Sindipetro-LP para reflexão dos associados. Há cerca de seis anos esta discussão está sendo adiada
e agora será discutida e avaliada para adequações ao Código Civil, melhoras e finalidade do Fundo. É muito
importante a participação de todos, venham com idéias para acrescentar e modificar a proposta apresentada. OPINE SOBRE O QUE É SEU!

Data: 31 de março - Horário: 19h00
Local: Sede do Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248)
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o ofício

Negociações nas unidades: fique
de olho em seus direitos e denuncie

N

Não estamos falando de drogas, remédios ou bebidas, mas de práticas prejudicias aos trabalhadores utilizadas por gerentes e supervisores que vêm de outras
unidades do Sistema Petrobrás e passam
a adotá-las no Litoral Paulista. São os chamados vícios externos. Todos sabem que
Cubatão, Santos e São Sebastião têm uma
tradição de luta, movimento e resiste a
práticas que desrespeitam o trabalhador.
Não será agora, com novas personalidades aparecendo na área, que a categoria
irá baixar a cabeça.
São comuns casos de denúncias de
gerentes e supervisores da UN-BS, por
exemplo, que desrespeitam preceitos
trabalhistas e até mesmo procedimentos da companhia. Quando puxamos a
ficha da personalidade, notamos que
procedem de outras unidades (em geral
Bacia de Campos) onde as práticas antisindicais, medidas prejudiciais à categoria, são freqüentes. Há casos de gerentes
que rodaram unidades, foram mal quistos, causaram confusões e vieram parar
na nossa base. Ao invés de aprenderem
a lição, também causam problemas por
estas bandas. Outro recém desrespeito
à categoria e à organização sindical é a
novidade que a gerência da UTE (área da
Refinaria) quer impor. Todos sabem que os
diretores do Sindicato têm livre acesso as
áreas da Petrobrás (Terminais, Edisas, Refinaria) no Litoral Paulista. Ocorre que a UTE
quer fazer diferente: impôs que o Sindicato deve informar com antecedência de 72

José Ferreira De Lima

Editorial
horas a data da visita a área. É brincadeira,
aqui não! Não iremos aceitar esta prática
oriunda de unidades em que o vício antisindical é constante.
Por estas e outras a ambiência fica prejudicada, o ISE fica negativo, entre outras.
O Sindicato já marcou posicionamento
em mesas de negociação que não aceita
vícios de más condutas para com o trabalhador. Nos Terminais e na Refinaria também notamos que a contaminação destes
vícios tem pegado. Aqui não!
Queremos reforçar neste boletim, a
convocação para a Assembléia da ABCP a
ser realizada no dia 31 de março. Trata-se
de um assunto de suma importância para
a categoria. Além deste, O Petroleiro ainda conta com matérias que não podem
deixar de serem lidas. A denúncia sobre a
situação do serviço da home care, expõe o
péssimo atendimento a que chegamos na
AMS. O Petrolino também está com a corda toda e soltou o verbo, sem melindres.
Esperamos que todos façam uma boa
leitura e não deixem de fazer suas denuncias e reivindicações.

Saudade

Sempre foi em tudo Fiel
Nem mesmo quando a memória passou a falhar, roubando-lhe capítulos essenciais de sua biografia, José Ferreira
de Lima deixou cair no esquecimento os
tempos de Petrobrás. Durante quase vinte anos trabalhou como servente na RPBC
numa época em que a terceirização ainda
não havia tomado conta da empresa.
Mesmo com a aposentadoria, em 1985,
a vontade de trabalhar nunca esmoreceu.
Passou a trabalhar “por conta”, fazendo
uma reforma aqui e outra acolá. “Se eu
pudesse, voltava no tempo” - dizia aos 79
anos o baixinho de 1,55 de altura, cuja força era de uma grandeza impressionante.
“Mesmo doente, ele ainda era muito forte”, relembra Elaine, sua segunda esposa.
Nascido no ano de 1930, em Água
Branca, na Paraíba, José desaguou em
Santos dezessete anos depois. Ao lado
da família, era mais uma gota d´agua no
oceano de valentes nordestinos que mergulharam em São Paulo atrás de uma vida
melhor.
Se por um lado não ficou famoso
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como outros conterrâneos, como costumava brincar a esposa, era muito querido
e tomava pra si os problemas de amigos
e familiares. Na Petrobrás, sempre foi um
exemplo a ser seguido.
Mas José não era fiel apenas em relação ao seu ofício e com os amigos. Toda
quarta-feira à noite, tinha um compromisso sagrado: assistir as partidas do Corinthians, seu time de coração.
“Zé, pára de xingar os jogadores” - dizia a esposa, em vão. “Esses caras são muito ruins. Ah, se eu tivesse no lugar deles...”
- respondia o corintiano roxo, convicto de
que faria muito melhor do aqueles pernas
de pau.
Zé, como era carinhosamente chamado pela família, faleceu no último dia 11
de março, vítima de infecção hospitalar
após inúmeras complicações. Não teve
tempo de acompanhar mais uma tentativa do Corinthians de conquistar a Taça
Libertadores. Deixa quatro filhos, muitos
netos e bisnetos. No dia 9 de agosto completaria oito décadas de vida.

Reunião com UN-BS
No último dia 12, o Sindicato se reuniu com
o RH da UN-BS. Sobre a UTGCA, a empresa afirmou que não existe qualquer tipo de controle
na alimentação oferecida aos trabalhadores. O
fato de o restaurante ser gerido pelo consórcio
contratado não dá margem a tratamento desigual entre petroleiros e terceirizados. O RH
assumiu o compromisso de cobrar uma nova
resposta sobre este episódio lamentável. Sobre o calor acima de 30° no refeitório, ao invés
de se responsabilizar junto com a empresa
contratada por não seguir as NRs -17 e 18, a
empresa resolveu culpar o tempo. Segundo o
RH, foi a elevação atípica da temperatura em
alguns dias do mês de fevereiro a responsável
pelo ambiente extremamente quente no local.
Não dá para engolir! Ainda sobre condições de
trabalho na UTGCA a empresa se comprometeu a entregar soro e protetor solar, que nos
últimos três meses simplesmente não foram
disponibilizados aos trabalhadores. Outra correção garantida é a inclusão de insalubridade
aos profissionais do atendimento médico, que
sem nenhuma justificativa foram furtados
deste direito. Para a ausência de uma CIPA da
Petrobrás na unidade o motivo alegado é o
contingente atual de operadores, que segundo o RH ainda não atende ao mínimo necessário. Foi informado ao Sindicato que o processo
de implantação está previsto para iniciar no
dia 1° de abril. Enquanto isso, os trabalhadores
continuam sem o respaldo da CIPA. Ainda em
relação a criação de CIPAS, o RH afirmou que
na plataforma de Mexilhão o mesmo processo
está sendo realizado, com calendário idêntico.
Ou seja, as duas eleições acontecerão simultaneamente. A formação da comissão na plataforma foi uma das reivindicações do Sindicato
na reunião de fevereiro.
O Sindicato também havia cobrado da
UN-BS o controle de acidentes registrados
na execução das obras da UTGCA. O número
apresentado foi de 53 ocorrências, com três
afastamentos. Denunciamos a existência de
funcionários trabalhando lesionados e a empresa se comprometeu em apurar esses casos.
O Sindicato fez questão de ressaltar a necessidade de coibir qualquer tipo de omissão
por parte dos gerentes. Em outras unidades
já foi constatada essa postura - influenciada
em grande parte pela busca de índices baixos
de não-conformidade. Por isso, foi acordada
a orientação de que todo trabalhador ferido
busque imediatamente atendimento médico
e notifique por escrito o acidente.
Por fim, sobre as horas-extras de Mexilhão
e UTGCA, a UN-BS irá apresentar, até o dia 31
de março, uma nova planilha de controle e cálculo dos dias em horas extras em que os funcionários foram obrigados a folgar. Com isso,
esperamos que a novela das horas extras na
UN-BS caminhe para os capítulos finais.
Reunião com RPBC
No último dia 16, o Sindicato se reuniu com
o RH da RPBC para discutir assuntos relacionados à cláusula 97 e cobrar da empresa resposta às reivindicações realizadas nas últimas
negociações. Além disso, levou à mesa novas
denúncias feitas pela categoria.
Dentre elas, a execução de um desconto
injustificável no contracheque de alguns pe-

troleiros. No dia 25 de fevereiro companheiros
foram surpreendidos com esse absurdo. Os
valores deste desconto, justificado superficialmente como “horas paradas”, oscilaram entre
exorbitantes R$ 300,00 e R$ 900,00. O RH reagiu com surpresa à denúncia e afirmou que irá
averiguar o fato. O Sindicato cobrou uma solução imediata a este problema. Outro ponto
discutido durante a reunião refere-se à intransigência da gerência da UTE, recém-inaugurada,
que pretende impor uma série de “regras” ao
Sindicato. Dentre elas, que o Sindicato solicite
com 72 horas de antecedência autorização
para entrar na unidade e que tal entrada deve
ser “devidamente” monitorada. O Sindicato foi
contundente durante a reunião em afirmar
que não se submeterá a tais “regras” e que continuará atuando de forma independente, tal
como sempre atuou ao longo de seus 50 anos
de história.
No que se refere à H1N1, já citada no boletim de fevereiro, cobramos novamente a disponibilização da vacina contra a gripe pandêmica, sobretudo às gestantes e grupos de risco
que possuem doenças crônicas. Segundo a
empresa, a aquisição da vacina já foi providenciada.
Por fim, o curso sobre benzeno aos novos
Técnicos de Operação e da Manutenção teve
sua data confirmada. Uma antiga demanda
da categoria, após insistência do Sindicato a
empresa atendeu à reivindicação e realizará
o treinamento entre os dias 5 de abril e 9 de
maio, toda segunda-feira, das 15 às 16 horas,
no CEDEN da RPBC.
Reunião com Transpetro
As respostas às reivindicações e cobranças
apresentadas na reunião do dia 11 de fevereiro
foi enviada formalmente ao Sindipetro-LP via
e-mail.
O Terminal de Pilões não tem um profissional Técnico de Enfermagem e continuará não
tendo. A resposta do RH foi a contratação desse profissional para o mês de maio, no entanto
ficará sediado em São Caetano do Sul e dará
apoio às demais áreas. Apesar de positiva para
os companheiros de São Caetano, não foi essa
a reivindicação do Sindicato, pois Pilões ainda está sem o profissional. Iremos continuar
com esta reivindicação. Quanto à elaboração
das PPPs dos petroleiros da Transpetro de São
Sebastião estar demorando até 3 anos, a companhia afirmou: “não conseguimos evidenciar
qualquer caso que tenha levado esse tempo”.
O argumento é inaceitável, já que recebemos
essas informações de trabalhadores e devem
ser respeitadas. Ainda na negociação, denunciamos que a água potável do Terminal de São
Sebastião havia sido contaminada. Apesar de
já resolvida a questão, o RH afirmou que não
não houve formação de comissão para apuração do acontecido e não relatou a causa do
acontecido. Um absurdo, pois é preciso saber
os motivos, apurar uma análise atual da água
etc. Sobre cursos para os operadores dos três
Terminais e treinamentos para brigadas de
incêndio, os quais não ocorrem há tempos, a
Transpetro afirmou que estes não ocorreram
ano passado por “força de restrição econômica”, mas serão realizados agora. Houve este
compromisso e iremos cobrar. Dinheiro não
pode estar acima de vidas, segurança e saúde!
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O Departamento de Saúde do Sindipetro-LP está recebendo cada vez mais visitas
e telefonemas. Infelizmente, a maior parte
deles não é na busca de atendimento ou
orientação e sim para reclamações, denúncias e pedidos desesperados de ajuda. A
AMS da Petrobrás não só deixa a desejar,
como é sabido há muito, mas também coloca vidas em risco. Quando o associado
ou beneficiário tem alguma emergência
ou problema de saúde, vai até um hospital
credenciado e o tratamento é coberto pela
AMS. Se o caso é de internação por longo
período de tempo, há a possibilidade de
encaminhamento para a casa e tratamento domiciliar. Esse serviço é chamado de
home care, e a contratada da Petrobrás
HOME DOCTOR é a responsável.
Como as contas dos hospitais são caras, a Petrobrás/AMS pede (exige, melhor
dizendo) ao médico responsável o encaminhamento o mais rápido possível. Em casa,
o paciente deve estar sob as mesmas condições oferecidas dentro de um hospital.
Mas não é o que acontece.
O petroleiro aposentado José Leônidas
Rodrigues é casado há 45 anos. Sua esposa Maria da Piedade Pereira Rodrigues desenvolveu câncer de mandibula e está em
tratamento pela AMS há mais de dois anos.
Foram feitas duas cirurgias para a retirada
do câncer e implantado um enxerto no lado
direito do rosto. Após 29 dias de internação
no hospital AC Camargo, onde foi realizada
a segunda operação, em São Paulo, Maria
foi encaminhada para sua casa, no bairro
Encruzilhada, em Santos, para tratamento
e acompanhamento pelo home care.
Quando chegou, no dia 15 de janeiro, o
quarto do casal foi transformado em uma
verdadeira enfermaria. Ela recebeu cama
hospitalar, equipamentos de inalação, aspirador, suporte para soro e alimentação
via sonda, balão de oxigênio, além de instrumentos e medicamentos necessários.
Mas também neste dia começaram os problemas. O médico responsável no AC Camargo recomendou que uma enfermeira
prestasse assistência 24horas, no entanto a
profissional só passava 12 horas diárias ao
lado da paciente. “A mando do HOME DOCTOR”, afirmou a profissional aos familiares.

Após 25 dias, a enfermeira foi retirada e trocada por uma visita diária de outro enfermeiro para a troca e limpeza dos curativos.
Essa mudança foi feita sem nenhum aviso
aos familiares ou orientação específica do
médico.
Outros profissionais de saúde necessários para a boa recuperação de Dona
Maria são fonoaudióloga, fisioterapeuta
e médico. O médico deve fazer uma visita por mês, além de momentos em que é
chamado pela família. A visita mensal de
fevereiro foi cumprida corretamente e até
o fechamento desta edição o médico não
apareceu. Em uma noite de dificuldade
de respiração, Leônidas ligou para a emergência do HOME DOCTOR e um médico foi
até a sua casa mais de 24 horas depois do
chamado. Fora o atraso, o médico não era
o mesmo, portanto não tinha o histórico
clínico, impedindo-o de dar o tratamento
correto.
O caso da fonoaudióloga foi o mais
sério. Pelo câncer ser na mandibula e as cirurgias terem afetado toda a área do rosto
esta profissional é de extrema importância.
Além disso, a paciente fez uma traqueostomia e perdeu a fala natural, com um bom
trabalho de fono pode ser retomada essa
capacidade. Mas Dona Maria está sem fonoaudióloga. A médica foi umas poucas
vezes e não voltou mais. Em seu último relatório ela afirma que a família não aceita o
tratamento, registra que deixou exercícios
para serem praticados pela paciente e diz
que não voltará mais. Leônidas conta que
as vezes que fez visita à casa, a fono foi mal
educada, não estabeleceu uma relação de
parceria com a sua esposa e até mandou a
filha do casal ‘calar a boca’ quando ela exigiu explicações sobre o péssimo tratamento dado a mãe.
Quando a estrutura foi montada e Maria
foi levada para sua casa, não houve qualquer aviso ou orientação sobre prazos ou
tempo mínimo de utilização dos equipamentos. No entanto, uma negligência aconteceu. Depois de 25 dias, o HOME DOCTOR
entrou na residência da família e levou o
aparelho de inalação e o balão de oxigênio.
“Só não levou o aspirador porque eu implorei”, desabafa Leônidas. A Petrobrás, a AMS
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Tratamento domiciliar da AMS
coloca vidas em risco

e a contratada HOME DOCTOR deixaram
Dona Maria desprovida de equipamentos,
profissionais e quase à merce da sorte.
A família, marido e filha, passam os dias
ao lado de Maria para os cuidados e tratamentos necessários enquanto ela olha
atenta e se comunica por gestos lentos mas
precisos, já que ela está plenamente sóbria.
“A família tem a parte sentimental junto.
Não dá certo nós cuidarmos dela”, se preocupa o marido.
Pontuando outros absurdos
-A HOME DOCTOR já é terceirizada
pela Petrobrás e tem cerca de outras 3
ou 4 empresas de serviço de home care
como terceirizadas.
-Em muitos casos a pessoa deve ser
levada ao hospital, por disponibilidade
de mais recursos e profissionais de saúde. Mas a família é enrolada e o paciente
continua em casa.
-A esposa de Leônidas vai a São Paulo
toda quarta-feira para acompanhamento com o seu médico do AC Camargo e
avaliação da situação atual da paciente.
Isso exige remoção em veículo adequado mas essas viagens são restritas a seis.
Leônidas conseguiu, coma ajuda do Sindicato, mais nove remoções, número que
ainda não satisfaz já que não deveria ser
limitado.

-Como está com a traqueostomia,
Maria não tem condições de se alimentar
normalmente e necessita de alimentação
por sonda. Porém, a Petrobrás/AMS não
cobre essa alimentação especial. A família
recorreu ao Estado, que está fornecendo a
alimentação. Mas não são todos que conseguem essa segunda opção e acabam se
endividando para arcar com os custos.
José Leônidas conta que ligou para a
Petrobrás diversas vezes para explicações
e soluções sobre o que está ocorrendo. Foi
orientado a falar com as assistentes sociais
da empresa, que responderam: “não podemos fazer nada, são ordens da empresa”.
Para piorar ainda mais a situação, há poucas semanas o HOME DOCTOR afirmou
que retiraria o resto dos equipamentos
deixados para os cuidados de Maria. Mais
uma vez, Leônidas implorou para que não
fossem retirados mas sabe que aparecerão em sua casa a qualquer momento.
A história de Leônidas e Dona Maria é
apenas um exemplo do que passa cerca
de duzentos petroleiros que estão usando
o serviço de home care da AMS atualmente. O descaso da Petrobrás é assustador e
torna-se traumatizante para muitas famílias da Baixada Santista, sendo maltratadas pela prestação de serviços que é de
responsabilidade da AMS. O Sindipetro-LP
continuará cobrando da da Petrobrás mudanças urgentes de prestação de serviços
das AMS e as empresas terceirizadas.
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o dia 31 de agosto de 2009, durante discurso no lançamento do
marco regulatório do petróleo, o
presidente Lula deu uma declaração que
certamente não imaginava ter proporções
proféticas. Na ocasião, disse em tom de
alerta que o pré-sal é “uma dádiva de Deus”
que pode virar “uma maldição”.
Uma referência a países que encontraram petróleo e não souberam valorizá-lo,
menos de um ano depois a afirmação ganha contornos de realidade. A luta travada
pelo Rio de Janeiro para conquistar a maior
fatia dos royalties é um exemplo. Enquanto
os estados brigam por uma propriedade
que representa somente de 5% a 10% do
nosso petróleo, empresários como Eike Batista constroem fortunas de 27 bilhões de
dólares tirando do subsolo brasileiro uma
riqueza que é do povo.
Tal ascensão só é possível graças ao atual marco regulatório, que continua entregando este recurso à iniciativa privada. A
opinião é do ex-diretor de Gás e Energia da
Petrobrás, Ildo Sauer, um dos maiores especialistas em assuntos enérgicos do País.

Em palestra realizada na sede do Sindicato, no último dia 11 de março, o coordenador do curso de pós-graduação de energia da USP e membro honorário da AEPET
mostrou porque o petróleo está sendo retirado de nossas mãos e defendeu de forma
incisiva a reestatização da Petrobrás e o fim
dos leilões.
“O pré-sal é fruto da história da Petrobrás, fruto de um investimento pesado em
pesquisas que vem sendo realizado há mais
de 50 anos. É um crime dar aos estrangeiros uma riqueza que está no subsolo, nas
entranhas do Brasil”, disse Sauer convidado
especial para a reunião dos aposentados,
realizada pelo DAP.
Insegurança
A descoberta de petróleo na camada
de pré-sal da costa brasileira aconteceu
justamente no período em que a corrida
por novas reservas foram intensificadas.
Com 77% das reservas mundiais de óleo e
51% das reservas de gás natural nas mãos
de empresas estatais, as multinacionais –
com apenas 7% das reservas de óleo e 9%

“É um crime dar aos estrangeiros
uma riqueza que está nas
entranhas do Brasil”
das reservas de gás natural – voltaram suas
atenções ao pré-sal brasileiro.
Com os países do primeiro mundo cada
vez mais dependentes deste recurso para
manter o padrão de vida industrializado,
a produção do petróleo hoje está em seu
pico. Só em 2008 a produção mundial foi
de 86 milhões de barris por dia.
Em contrapartida a estimativa não é das
melhores para os próximos anos. Se formos
considerar apenas os campos existentes e
seu declínio natural a projeção para 2030
é de que sejam produzidos 31 milhões de
barris por dia. No entanto, ao mesmo tempo espera-se que a demanda global seja de
nada menos do que 106 milhões barris por
dia.
“Assegurar reservas de petróleo tornou-se um dos principais motivos de crises internacionais. Os Estados Unidos, por
exemplo, possuem reservas de petróleo
para no máximo três anos e meio. Por isso,
é estratégico que o País defenda seu petróleo através do monopólio estatal. A ditadura da mídia esconde essas informações e o
resultado é que a população está distante
dessas discussões. É preciso que o povo saiba pra onde está indo esta riqueza”.

sua extração e a produção vinculada exclusivamente a financiamento de um plano
nacional de desenvolvimento econômico e
social? A Petrobras deve ser reestatizada e
ser a executora do monopólio?
Na sua opinião, outra medida urgente
para proteger o petróleo brasileiro é medilo e localizá-lo com precisão – tarefa que
deve ser realizada pela Petrobrás. Dessa
forma novos erros seriam evitados, como o
cometido durante a Nona rodada de licitações, em 2007, quando o Governo retirou
os 41 blocos de Tupi, mas manteve os 11 de
Cabo Frio. No fim, foram arrematados pela
OGX - empresa de Eike Batista, hoje o 8° homem mais rico do Mundo.
“Quando o FHC cometeu aquele crime,
estabelecendo no artigo 26 da Lei 9478/97
que através do contrato de concessão 100%
do petróleo seria de quem o produzisse, o
argumento usado foi que o investimento
era muito alto, sem garantias de retorno.
Essa justificativa, reforçada pelas multinacionais, simplesmente ruiu. Sabemos que o
pré-sal não tem riscos e altíssimo retorno.
Por isso, é preciso saber quantificar o tamanho desta riqueza para eliminar riscos e
outros erros”.

Plebiscito
Para Sauer, uma das formas de trazer a
população para as discussões seria a convocação de um plebiscito, juntamente com as
eleições presidenciais deste ano, com duas
questões: a União deve retomar e exercer
o monopólio sobre o petróleo e promover

Serviço:
Aos petroleiros interessados em obter mais informações, Sauer disponibiliza
em seu blog diversos estudos, palestras e
trabalhos acadêmicos referentes ao présal e assuntos energéticos. O endereço é:
professorildosauer.wordpress.com.

Marcha Mundial das Mulheres
DIVULGAÇÃO

Grupo Esperança inicia testes de Hepatite C
no dia 8 de abril
Antecipando a campanha nacional de
alerta contra a hepatite C, que acontece anualmente no mês de maio, o Grupo Esperança
inicia no dia 8 de abril, na sede do Sindipetro-LP, uma série de testes com associados,
dependentes e familiares para detectar a
presença da doença.
O serviço será realizado toda quinta-feira,
das 14h30 às 17h30, na própria sala do grupo, localizada no piso térreo do Sindicato.
Os interessados receberão material
informativo e após assinarem um Termo
de Concordância serão submetidos a um
pequeno furo na ponta dos dedos, semelhante ao teste de glicemia. Em poucos
minutos, o resultado é informado. Não é
preciso jejum ou qualquer outro tipo de
preparação.
Os casos em que a doença for constatada serão enviados para confirmação sorológica por metódo de rotina, com agendamento para especialista. Vale ressaltar que
o dependente do associado sem plano de
saúde privada também terá seu caso encaminhado aos ambulatórios conveniados
com o SUS, que oferece o tratamento gratuitamente.
Dúvidas ou mais informações podem
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ser obtidas pessoalmente, de segunda a
sexta-feira, das 14 às 18 horas, ou pelos
telefones 3222-5724 e 3221-2336, através
do ramal 243.
Estatísticas
Segundo números apresentados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS),
existem em todo o mundo cerca de 200
milhões de pessoas infectadas pelo vírus
da hepatite. No Brasil, aproximadamente 4
milhões são portadoras do tipo C.
Hoje, ela é a principal causa de cirrose
hepática e câncer de fígado. Por ser assintomática vários brasileiros infectados não
sabem que são portadores da doença, podendo evoluir silenciosamente por vários
anos ou até mesmo décadas.
O compartilhamento de material cortante, como alicates de unha e aparelho
de barbear também são formas importantes de transmissão.
Por isso, a importância de campanhas
de conscientização como a encampada pelo Grupo Esperança para garantir o
diagnóstico precoce. Por meio dele, é possível estagnar a evolução grave da doença
e até mesmo alcançar a cura.

De 8 a 18 de março mais de 3 mil mulheres
desceram de Campinas a São Paulo para mostrar
à sociedade sua luta por direitos

SINDIPETRO-LP
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Dupla-função, na RPBC não dá!
Começo a desconficar que a Petrobrás tá achando que a RPBC é time de
futebol. Porque agora deu de querer
mudar trabalhador de função igual
técnico troca jogador de posição. Que o diga os Inspetores
de Segurança Interna. A empresa tá querendo colocar
Inspetor de Segurança Interna
fazendo trabalho de Vigilante. E já imagino quem foi o
ilustrissimo que deu esta
“idéia maravilhosa”. Ele já
é conhecido muito bem
por mim. Assim não dá.
Isso é dupla-função. A tal
da mudança de rotina com
esse absurdo tá prevista pra
começar no dia 26. É melhor
a empresa cancelar isso daí, se
não quiser cartão vermelho.
Tão comendo adicional de petroleiro pelas
bordas
Já tô sabendo que a empresa tá comendo quietinha o adicional de turno
dos Operadores da REGAP que treinam
na UTE da RPBC. Todos os dias que eles
trabalharam no ADM tiveram o adicional
descontado dos seus salários. Aí é demais.
Uaiii... não é porque eles tão treinando e
não têm áreas assumidas, que podem
ser passados pra trás. Aqui na nossa base
isso não acontece não, viu?
Nem piloto de Fórmula-1 dirige os
carros da Operação
Nem ressuscitando o Ayrton Senna
pra fazer alguém pilotar os carros da
Operação. Olha, tá ruim demais essa
frota. Na chuva então... não dá pra en-

Petrolino mete bronca
xergar nada. Pode ser piloto campeão do
mundo e tudo mais que não consegue
dirigir. O que mais tem é desembaçador sem funcionar. Na área Leste é pior
ainda. O freio de mão tá quebrado e o
coitado do Técnico de Operação tem
que parar o carro engatado, correndo risco de causar acidente.
Mas não é só isso não, companheiros. Quando o operador
vai buscar amostra nos tanques com produtos químicos,
ele tem que colocar a amostra
sabe onde? No chiqueirinho
do carro, dando um cheiro
danado de ruim e expondo o
trabalhador ao produto. E não
é por falta de sinal vermelho,
hein... Esse absurdo já tá registrado até em Ata da Cipa e
até agora a gerencia nada
fez...
Tem problema na Área Leste da arca
da velha!
Por falar em Cipa, um monte de problema que a comissão achou na Área Leste está até hoje sem solução. E olha que
essa inspeção é da arca da velha. Foi feita
ano passado, no dia 13 de outubro. Companheiros, o problema é grave. No painel
de controle da CCL o indicador de ‘fechado’ da válvula num tá funcionando. Isso
dá uma baita confusão, porque fica aparecendo tanto ‘aberto’ quanto ‘fechado’. E
sabe qual é a bucha deste defeito que já tá
criando teia de aranha? Qualquer manobra errada pode causar um desastre ambiental daqueles! Lembram daquele que
aconteceu na REPAR, uns seis anos atrás?

Então... igualzinho, igualzinho. Além disso,
tem muito trabalhador reclamando de dor
de cabeça e enjôo. E num é ressaca, não.
É o carregamento de enxofre na PR/UTE,
que dependendo da direção do vento,
deixa os operadores da Área tudo exposto
ao cheiro. Daqui a pouco isso tudo faz aniversário e nada da gerência resolver.
Blá blá blá do GG
Qualquer dia desses vou enviar um ofício
à empresa pedindo a troca do nome Prosa
com GG para Blá blá blá do GG, como toda
peãozada já tá chamando. Afinal, quando o
G-5 participou no ano passado dessa conversinha pra lá de improdutiva, só pra variar
o Superintendente fez muitas voltas para
responder (blá blá blá) as perguntas dos
trabalhadores. Mas é aquela coisa. Peão tem
memória boa e quem apanha não esquece.
Três perguntinhas sem solução são suficientes pra mostrar a lábia do GG. Vamos à elas:
1- Quando vai começar o rodízio de Supervisores do turno?
Resposta: Até dezembro de 2009 começa.
Situação: nada mudou.
2- Um operador do ETDI questionou
quando que vão arrumar a centrífuga( RT3901) que já fez vários aniversários fora de
operação.
Resposta: Agora que você falou, pode
deixar que está em minhas mãos e eu resolvo.
Situação: nada foi feito.
3- E o quadro mínimo das Unidades,
quando vai aumentar o quadro das Unidades que ganharam inúmeros equipamentos?
Resposta: Será feito um estudo e ade-

quaremos o quadro.
Situação: ninguém sabe de estudo nem
projeto nenhum.
É, pessoal. Não é à toa que mudaram o
jeitinho de fazer a Prosa com o GG. Agora,
participam alguns inscritos e indicados pela
Gerência. Não é mais para toda a força de
trabalho. Por que será hein???
Tem que respeitar o ACT
Os terceirizados da Rigicar, no Terminal Alemoa, tão tudo zonzo. Mas não é de
tanto dirigir, não. É de ver a empresa toda
hora desrespeitar o Acordo Coletivo da
categoria. Tão descontando no salário dos
companheiros 20% por causa do ticketrefeição, sendo que o certo é só 10%. Pior
é quando vão no mercado comprar o pão
e o leite pros filhos. Vira e mexe passam
vergonha, porque a empresa atrasa o pagamento do benefício. Aí é demais.
Na UN-BS, tem gerente viciado
Tem supervisor e gerente novo na
UN-BS que veio da Bacia de Campos
cheio de vírus encubado no corpo. Porque o que trouxeram de vício de lá não é
brincadeira. De tão enraizados, parecem
até crônicos. Desde práticas antisindicais
e desrespeito ao petroleiro até o descumprimento de normas da empresa.
Vamô fazer tratamento, gente!
Igual coração de mãe
Só sei que na UN-BS quando o assunto é problema ela é igual coração de
mãe: sempre cabe mais um. A nova agora, minha gente, é o pagamento de horas
extras aos Técnicos da Gerência EGM/MI.
Os companheiros querem receber, mas a
empresa não quer pagar. Fica querendo
dar folga. Pra mim, folga é negar o pagamento pro pessoal.

Medida afeta Técnicos de Manutenção e causa revolta
O quanto é que a Petrobrás sabe sobre
a demanda de serviços na manutenção industrial a ser feito na Refinaria? Sabe que
é grande e está estendendo a jornada de
trabalho do petroleiro dentro da Refinaria
a ponto de obrigar os técnicos de manutenção a fazer horas extras, seja durante a
semana ou nos finais de semana.
Desde os anos 90, na RPBC vem se implantando uma estratégia de enxugamento de funcionários, consequentemente
diminuindo a rotina de manutenção preditiva dos equipamentos e maquinários. Os
problemas em tais equipamentos foram
se acumulando e, com o passar do tempo
não havia mais como adiar os reparos e foi
necessária a implantação de mudanças
na política de manutenção. Atualmente,
tanto pelas necessidades constatadas no
passado, quanto pelas obras de expansão
e modernização de unidades, o ritmo do
trabalho está acelerado.
Chegou-se a implantar o sistema de sobreaviso para abarcar demandas dos finais
de semana. No entanto, a própria RPBC
descartou este regime, por ordens da sede,
e substituiu-o pelo chamado Plantão Voluntário. Neste esquema alguns petroleiros se voluntariam para fazer horas extras

durante os finais de semana. Sem grandes
explicações, no final da semana passada os
mantenedores da instrumentação e os da
elétrica foram comunicados que o Plantão
Voluntário seria extinto e entraria em seu
lugar uma espécie de Plantão Obrigatório.
Ou seja, todos passarão a ser convocados
para tais escalas.
O novo formato é inaceitável, porque
contraria os próprios preceitos da companhia, além de ir de encontro ao estabelecido no Acordo Coletivo e na CLT. Na RPBC
as escalas de Técnicos de Manutenção para
serviços aos sábados e domingos têm sido
recorrentes. Tal fato descaracteriza a situação de “comprovada necessidade” ou máxima urgência para horas extras nos finais
de semana. Uma coisa é serviço inadiável,
máxima urgência etc, outra são escalas
para todos os finais de semana e número
insuficiente de funcionários. Se a Petrobrás
e a Refinaria querem que instrumentistas
e eletricistas trabalhem aos sábados e domingos, que negociem com o Sindicato e
com a categoria mudanças no regime de
trabalho, que trará mais benefícios para os
trabalhadores.
Em reunião com boa parte dos técnicos
da elétrica e da manutenção na sexta, dia

19 e na segunda dia 22, o Sindicato firmou a
posição de que não aceita mudanças arbitrárias como estas, ocorrida nos dias 20/21 de
março, e que não atendem as reivindicações
da categoria. Além disso, ficou fechada a reivindicação da categoria pela implantação de
regime de turno para os serviços de manutenção. Já que o serviço é praticamente permanente em todos os finais de semana que
seja implementado o turno.
O acúmulo de serviço de manutenção
também se reflete nos fins de semana.
Essa carga reafirma medidas que prejudicam os trabalhadores, como a emissão
de Pré-PT aos sábados, domingos ou nas
madrugadas de segunda-feira. Passar o
final de semana emitindo PT ou Pré-PT
não se enquadra em atividade de máxima
urgência ou de extrema necessidade tal
como prevê a legislação trabalhista para
serviço extraordinário. Por este motivo e
por ser uma medida autoritária, o Sindipetro-LP e os mantenedores avisam que
não aceitarão o tal Plantão Obrigatório.
O Sindicato já encaminhou ofício a
Refinaria solicitando uma reunião para
tratar do assunto. Esperamos que até o
final da semana a situação seja resolvida
favoravelmente aos petroleiros.

Fuga de Técnicos de Manutenção
reflete salários baixos
A reivindicação dos Técnicos pela
implantação do regime de turno expõe,
por um lado, os maus salários deste setor da companhia, por outro, é uma maneira de evitarem escalas obrigatórias e
a contragosto da categoria, quantidade
de trabalho (PT emitidas) e tentativa
de passar para os petroleiros da manutenção e da operação a análise do que
seria necessário restaurar nos finais de
semana. Muitos instrumentistas, eletricistas e mecânicos se inscreveram para
os próximos concursos da Petrobrás a
fim de passarem para a operação, onde
se pratica o regime de turno.
Como é sabido, com o turno é possível corrigir a quantidade de notas emitidas, as quais ficam sem solução por
períodos superiores há um ano, e melhorar o rendimento ao final do mês. Da
forma como os mantenedores são tratados hoje, as carreiras caminham para
a constante desvalorização: salários
baixos, verba para promoções reduzida, plantões forçados, avaliação imoral
pelo G.D.P, Notas de Manutenção com
requisitos mínimos etc.
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Quando o Regime de turno pode matar

odos os dias, grupos de trabalhadores da Petrobrás entram e
saem das Refinarias e Terminais
em diferentes horários e com distintos
formatos de carga de trabalho e folga.
Esse é o regime de turno, adotado por
diversos setores da sociedade quando
a empresa, companhia ou comercio
exige o funcionamento 24horas, como
hospitais, indústrias, academias e outros.
Não há regime de turno ou trabalho
noturno que não prejudique os trabalhadores. O Sindicato dos Petroleiros
do Litoral Paulista, preocupado com
o esclarecimento sobre esses danos,
convidou duas acadêmicas estudiosas
do tema para um encontro com os operadores da nova unidade da Petrobrás,
em Caraguatatuba. Estiveram no último dia 15 de março, no auditório da
sede de Santos, Dra. Cláudia Moreno e
Dra. Frida Marina Fischer.
Como qualquer outro ser vivo, o ser
humano está diretamente ligado à natureza e suas expressões. Todos os habitantes da Terra têm seus organismos
adaptados e preparados para a vida de
uma determinada forma. A coruja é um
animal noturno, ou seja, seu organismo tem diferentes funções e operações
quando percebe a luz do sol e quando
não o faz. Também os seres humanos
são equilibrados à luz do sol, no entanto são diurnos.
Isso significa que, quando está de
dia, nosso organismo tem mais energia para trabalhar os músculos, o cérebro, os órgãos para digestão e todas as
funções de atividade humana. Quando
chega a noite, o nosso corpo se acalma
e se prepara para o descanso.
Explicando fisiologicamente essas
mudanças, a doutora Moreno conta
explica que o cérebro é responsável
por todas as reações do nosso corpo,
mandando substâncias que ativam de
diferentes formas as funções do organismo. Essas substâncias são enviadas
pelo nosso cérebro de acordo com a
hora do dia, medida através da infor-

mação recebida em relação à luz solar.
Isto é, os olhos mandam ao cérebro a
luminosidade recebida e o cérebro envia a todo o corpo as substâncias necessárias para seu bom funcionamento
naquele horário.
Por exemplo, quando o dia está começando, cerca de seis horas da manhã, a temperatura do corpo começa a
subir, assim como o nível de adrenalina ( uma das substâncias responsáveis
pelo estado de alerta). Já o nível de
melatonina (responsável pelo sono) diminui, levando o organismo ao estado
de vigília. Da mesma forma, durante a
noite, os níveis destas substâncias está
mudado, causando sonolência e ‘moleza’.
O conjunto dessas reações e a forma de funcionamento delas é chamado de ritmo biológico, que está ligado
não só ao recebimento de iluminação
como também às influências sócioambientais, ou seja, as rotinas de cada
indivíduo como a hora de acordar, as
atividades desenvolvidas nos períodos
do dia etc, e principalmente os horários de trabalho por ser o momento
que mais exige atenção.
Sendo assim, a modificação de um
desses itens provoca alterações no ritmo biológico. O regime de trabalho em
turnos representa mudanças no horário de trabalho diária ou semanalmente, desregulando o sistema digestivo, o
sono e outros, ‘desorganizando’ o organismo que precisará de algum tempo
de adaptação, variando de acordo com
as mudanças.
Sem essa adaptação, o indivíduo
desenvolve doenças como perda do
sono, cansaço, urina em excesso, desordem no ciclo menstrual, aborto espontâneo, hipertensão, aumento de
40% no risco de enfarto do miocárdio,
entre outras.
A professora e doutoura Fischer, explica que essas não são apenas doenças,
mas sim consequências de milhares de
complicações anteriores. “Costuma-se
achar que essas citações são exagera-

das, mas são mesmo milhares”, afirma.
Ela conta que envelhecimento funcional precoce e riscos toxicológicos estão
entre as doenças, mas não são tão enfatizadas quanto deveriam. A primeira
se trata da comprovação de um grande mal que atinge os trabalhadores
de turno mas não costuma ser tratado
como doença, a ‘vida útil’ do indivíduo
é muito menor que o comum, ou seja,
muito mais cedo os trabalhadores não
tem mais capacidade física ou mental
de trabalhar no que quer que seja.
Em contato com substâncias químicas de risco, como é o caso dos petroleiros com o benzeno, acido sulfídrico,
nafta etc, o organismo absorve essas
químicas. O tempo de contato direto
com as substâncias interfere diretamente no risco e gravidade causados.
Portanto, o contato durante doze horas consecutivas tem maior risco de
desenvolvimento de câncer em relação
à oito horas.
As consequências do regime de
turno não afetam apenas a saúde mas
também o convívio social. Seus horários de trabalho estão em desencontro
com os de sua família e amigos, além da
dificuldade de ir à médicos, advogados
e outros serviços. Essa situação pode
causar doenças mentais como depressão e estresse, causando uso abusivo
de álcool e remédios controlados.
Em 1989, o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista encampou uma
luta que viria a ser vitoriosa e exemplo para petroleiros de todo o país. Em
busca de melhores condições de vida,
os trabalhadores da Petrobrás exigiram mudanças nas cargas horárias do
regime de turno. Neste período, Frida
Marina Fischer já era uma grande especialista e estudiosa deste assunto e
veio a Santos, na sede, para ajudar e
orientar. Após pesquisas, foi escolhido
o regime conquistado à custo de manifestações, atos e a importante ajuda
dos familiares, também vítimas dessas
complicações.
Novamente no Sindicato após mais

de 10 anos, Fischer volta para a discussão de regime de trabalho, desta vez
sobre o turno de 12 horas em Caraguatatuba. A doutora apresenta diversos
estudos nacionais e internacionais e
afirma que não há formas seguras e
saudáveis de trabalho no regime de
turno, “mas há escalas, horários que
minimizam os danos à saúde”. Por isso
o Sindicato insiste no aprofundamento da discussão sobre a mudança, para
que a escolha seja consciente.
Diversas pesquisas foram elaboradas sobre os trabalhos noturnos, sonolência e riscos de acidentes. Foi constatado que mais de 60% dos acidentes de
trabalho ocorrem durante a noite. Testes comprovaram que neste período, a
atenção e o estado de alerta são mais
baixos e, a medida que a madrugada
avança ficam cada vez mais baixos,
chegando ao seu mínimo entre 3h30
e 4h da manhã. Coincidentemente ou
não, essa é a hora de pico de acidentes
em indústrias e fábricas, erros médicos
etc.
Durante a palestra, ficou claro que
apareceram dúvidas sobre os os problemas que as 12 horas podem acarretar e isso, por si só, justifica um debate
mais aprofundado sobre a proposta.
Não apenas o Sindicato, mas principalmente a Petrobrás é responsável por
essa discussão.
Saúde não se troca por dinheiro!

Coluna do Departamento Jurídico
Fazer hora extra é obrigatório apenas em
casos de serviços inadiáveis
Nas unidades da Petrobrás é
muito comum os petroleiros e terceirizados realizarem hora extra,
atendendo pedido e muitas vezes
exigência do seu supervisor ou gerente. No entanto, o que poucos sabem é que tal regime de trabalho é
obrigatório apenas em caso de serviços inadiáveis, conforme consta
na própria CLT.
O artigo 61, que trata deste
tema, é claro: “ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração

do trabalho exceder o limite legal convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender
a realização ou conclusão de serviços
inadiáveis ou cuja inexecução possa
acarretar prejuízo manifesto”.
Além disso, o dia de trabalho que
exceder a carga prevista em até duas
horas só é permitido através de acordo
coletivo de trabalho. Infelizmente, atualmente essa norma rígida vem sendo
flexibilizada e burlada através de cooptação e assédio moral.

Diversos estudos já provaram que
a jornada de trabalho excessiva prejudica a saúde física e psicológica do
trabalhador (confira matéria sobre turnos na página 6). É, inclusive, por esta
razão que a legislação brasileira resguarda ao cidadão o direito de recusar
o trabalho extraordinário quando não
há a necessidade imperiosa citada no
artigo 61.
Outro ponto que deve ser lembrado
é que todo regime de trabalho que exceder o limite legal ou convencionado

deve ser obrigatoriamente comunicado no prazo máximo de dez dias
à autoridade competente, no caso o
Ministério do Trabalho ou o sindicato representativo.
Ou seja: a recusa do trabalhador
pode acarretar em punição somente havendo necessidade imperiosa,
contrato individual ou acordo coletivo que conste a necessidade do
labor extraordinário. Em caso contrário ela é legal e respaldada pela
Constituição Brasileira.
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A vida como ela é

Mais uma vez o Zé chegou em casa e
foi direto dormir. Há mais de dois meses ele faz isso, toma um banho, vai pra
faculdade e volta só pra dormir, quase não
fala comigo. E quando fala, é pra brigar.
Também pudera, trabalha há 24 anos na
Petrobrás e nada de reconhecimento. Claro que ele ganhou letras, mas com muito
custo. O chefe dele sabe que competem,
ele, meu marido e todos do seu grupo pelas letras destinadas à área. Não vai dar a
vantagem pra ele que não puxa o saco. Por
que tudo lá dentro é assim, só ganha quem
puxa o saco da chefia.
Já fazem doze anos que eu vejo o Zé se
preparar para o trabalho. Trabalho não, missão. É assim que ele gosta de chamar o que
faz como operador lá na Petrobrás. “É muito
importante e exige muita responsabilidade
ser petroleiro. Para todo o país”, ele repete
sempre que fala sobre a empresa.
Levanta cinco e meia da manhã, toma
café preto bem forte e, depois de um banho,
espera o ônibus chegar para levá-lo. Antes de
entrar para a faculdade ele tinha horários diferentes. Que bom que conseguiu trocar com
um colega, eu vejo que ele dorme melhor, se
alimenta direito e pode ficar mais tempo em
casa.
Mais de que adianta? Ele quase não fica
comigo, quando tem tempo, ou estuda, ou
dorme ou vai beber com os amigos. Já marquei consulta no médico pra ele diversas
vezes, mas o Zé sempre desmarca, acho que
tá é com medo de começar o tratamento.
Ele sempre sentiu muita dor nas costas e de
cabeça, desde que o conheci. Quando ainda
éramos namorados, sempre passeamos na
praia com seus filhos. Desde aquela época
ele não pegava os meninos no colo, e muitas
vezes tínhamos que voltar antes, tamanha
era dor de cabeça que sentia. Tadinho, ficava
horas se contorcendo de dores.
Ele diz que é por causa do trabalho. O Zé
fala que lá na Refinaria tem sempre muita coisa pra fazer, e todas são muito sérias. Se ele
errar qualquer coisa, pode morrer ou matar
muita gente. É perigoso, sabe? Tem muita
tubulação com substâncias químicas tóxicas
e até algumas que causam câncer. Tem um
cara que era operador de lá que morreu, Krappa. Foi intoxicado. A mulher dele eu conheço um pouco. Ela diz que não é só quando
tem vazamento que os petroleiros correm
perigo, é todo dia por que o corpo da gente vai absorvendo toda aquela química e vai
acumulando. Ela tá tentando provar que o

Krappa morreu de acidente de trabalho, mas
a Petrobrás não admite.
Tenho medo que aconteça isso com o
meu Zé também. Por isso digo a ele: - Zé,
você tem que comer bem e ficar calmo, não
adianta se estressar. Mas é difícil, tem o chefe e mais uns dois que são responsáveis pela
área dele. Então, é pressão pra todo lado o dia
inteiro. Fora a preocupação, ele também deve
pensar nos riscos que corre lá dentro. Acho
que por isso que o Zé tá sempre nervoso, brigando comigo quase todo dia. A pressão tá lá
em cima, tá até tomando remédios.
Tem dias que o Zé bebe tanto que os colegas vem trazer ele em casa, de tão mal que
fica. Deus me ajude, porque desse jeito não
sei quanto tempo ele vai durar. Isso é angústia. Sei que ele tá preocupado. Já tem 46 anos.
Daqui a pouco vai se aposentar e depois de
aposentado não vai mais ganhar letras. Espero que consiga chegar aonde quer nesses
próximos anos. Ele tá dando duro pra isso.
Essa idade e ainda corre pra lá e pra cá, anda
uns oito km por dia, tem aquelas torres e sobe
15 metros no tanque. Já pensou? Eu não faria. Mas tem muita mulher operadora que faz
isso. O Zé me contou que com ele trabalham
quatro meninas, e disse que são muito competentes, melhores que muito homem.
Para ser petroleiro, seja homem ou mulher, tem que treinar muito e estar sempre
atento. É pelo cheiro e pelos ruídos que eles
identificam vazamentos ou outros problemas. Como o meu marido é antigo, ele já tem
experiência. Disse que funciona direitinho e
sempre sabe dizer o que está errado.
Agora que ele só faz o turno do dia, por
causa da faculdade de Engenharia, está trabalhando muito mais. De dia tem mais manutenção pra fazer e ele acompanha. Me
contou que a Refinaria é muito grande e tem
milhares de coisas funcionando 24 horas. Por
isso, precisa sempre de reparos. E tudo isso
com muita responsabilidade.
Outro dia teve um acidente. Um chefe
queria que o colega dele passasse uma Permissão de Trabalho. Passou o dia todo ligando pra ele e pressionando. Mas não dava pra
liberar o serviço porque tinha alguma irregularidade, não sei o que foi. Aí apareceu a CIPA
para ver o que havia de errado e o Sindicato
veio pra ajudar esse amigo do Zé. E o chefe
aporrinhando para liberar a PT, mesmo que
fosse com a irregularidade. Só sei que apareceu um puxa saco que liberou. Foi aí que
aconteceu o acidente. Foi coisa pouca, sabe?
Um vazamento que logo foi resolvido. Mas
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podia ter dado um problemão. Tudo isso por
que o chefe estava apressando o outro operador. É muita irresponsabilidade colocar a vida
de todas essas pessoas que trabalham lá em
risco para cumprir metas ou não sei o que.
Lembro do tempo que os petroleiros
eram bem mais unidos. Nós íamos em churrascos com a família toda. Teve vezes que até
a ex-mulher foi com os filhos. Eu gosto dela,
não ligo não. Ela também é amiga da mulheres dos colegas do Zé. Nessas festas as mulheres sempre conversavam sobre esses problemas, de estresse, nervoso. Tiveram muitas
outras que se divorciaram, não aguentaram
a agressividade do marido. E o Zé também
sente falta dessa união, diz que hoje é muita competitividade, o pessoal não se ajuda
mais.
Tenho que dormir, amanhã acordo cedo
para fazer o café dele. Vou lavar os banheiros
antes de ir trabalhar, quando voltar faço a faxina na cozinha.
Ele já ta dormindo faz um tempo. Boa noite Zé, vê se pelo menos hoje você descansa a
noite toda.”
Este é o desabafo de uma esposa fictícia, mas poderia ser a esposa de qualquer
de qualquer um dos milhares de petroleiros
espalhados pelo país. O Zé foi criado pelos
próprios petroleiros da Refinaria Presidente
Bernardes, em curso realizado pelo Sindipetro-LP sobre o tema Saúde Mental do Trabalhador.
Nos dias 4 e 5 de março, a socióloga Agda
Aparecida Delia e a psiquiatra Natália Souza
desenvolveram atividades com os 14 participantes sobre condições de trabalho, qualidade
de vida, expectativas, problemas e preocupações vividas pelos trabalhadores da Petrobrás.
Ali, foram discutidas situações como a pressão
causada pela chefia, o cuidado e a responsabilidade de trabalhar dentro de uma refinaria,
as relações sociais travadas dentro das áreas,
o tratamento da companhia com esses trabalhadores, as dificuldades na vida familiar e
social, as frustrações de cada um, as doenças
físicas decorrentes dos serviços e do contato
com substâncias tóxicas, o modo de lidar com
essas complicações e os riscos corridos diariamente, e muitos outros.
A doença mental é decorrente de toda a situação de vida do individuo. Levando em conta
as situações descritas acima, sentimentos como
raiva, angustia, preocupação e tensão foram
identificadas como presentes no dia-a-dia.
As palestrantes explicaram também que
as doenças mentais estão dentro do mundo do trabalho devido, principalmente, aos
novos modelos de gestão que fazem com
que o trabalhador produza cada vez mais e

ABCP e Balanço Orçamentário: fiquem
atentos as assembléias no Sindicato!

No dia 31 de março, será realizada a
Assembléia anual de Balanço Orçamentário do Sindicato. O Departamento de
Finanças do Sindipetro-LP, juntamente
com o contador Paulo Sérgio Ferreira,
apresentarão a prestação de contas de
todo o ano de 2009 e esclarecerão dúvidas. Após a apreciação e aprovação dos
associados, o Sindicato fará a divulgação
da prestação de contas por todos os seus

meios de comunicação.
Além da assembleia anual, é feita a
prestação trimestral de contas. Devido à
mudança de diretoria e adaptações necessárias, as apresentações de setembro
e dezembro não foram realizadas. A partir deste ano, a atividade será realizada
normalmente.
No mesmo dia, será apresentada a
prestação de contas do Fundo de Mobili-

zação. Em seguida será feita a discussão
sobre as mudanças estatutárias da ABCP.
Em abril será realizada a Assembléia definitiva. De extrema importância para a
categoria, a ABCP é responsável pelo
Fundo de Greve. Garante ao associado
uma segurança financeira caso seja demitido por castigo da empresa. Essa mudança deve ser discutida por todos, pois
o dinheiro do Fundo é de todos.

desenvolva sua capacidade intelectual cada
vez menos e assim torne-se um numero, que
na maioria das vezes não está feliz com o que
faz. No caso da Petrobrás o sistema de gestão
é chamado de GD, que funciona aparentemente como se fosse uma ferramenta para
fazer com que o trabalhador progrida na sua
carreira. Mas, fazendo uma analise do GD,
não é possível subir por competência, pois
a regra de destinação de verbas para isso é
claramente para criar uma competição entre os trabalhadores e não para avaliar o seu
desenvolvimento como profissional; quase
todos petroleiros atingem suas metas e com
isso a Petrobrás tem lucros gigantescos todos
os anos, mas mesmo cumprindo suas metas
o trabalhador ainda tem que brigar com seu
camarada pra ver quem fica com a mixaria
que a empresa, que lucrou bilhões, disponibilizou para sua área. Fora que não é fácil trabalhar dentro de um balão de ensaio que não
se sabe a hora que pode estourar.
Muitos petroleiros sofrem das mais variadas doenças mentais e não reconhecem
o problema, deixando-o sem o tratamento
adequado e cada vez pior. O Sindipetro-LP
teve a preocupação de trazer o curso para iniciar o debate com a categoria, qualificar cada
vez mais o Sindicato, os petroleiros e consequentemente, a luta. Quanto mais informações, mais vitorias!
“Esse é um ponta pé inicial sobre o assunto que pouco é comentado dentro da companhia, mas de tamanha relevância. Estudos
tem mostrado que os acidentes diminuíram,
mas a quantidade de doenças relacionadas
ao trabalho, principalmente na saúde mental,
tem aumentado muito, portanto os trabalhadores devem fazer esse debate. É sua saúde
que está em jogo!”, afirmou Edgar Palhari,
coordenador do Departamento de Saúde do
Sindipetro-LP.

Fiquem atentos aos horários:
Aprovação do balanço orçamentário
Horários:
17H00 - 1ª convocação
17H30 - 2ª convocação
Prestação de contas da ABCP
Horários:
18H00 - 1ª convocação
18H30 - 2ª convocação
Discussão sobre Mudança Estatutária
da ABCP
Horário: 19H00
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Entrevista especial: Zé Maria, diretor da Conlutas

“A fup se transformou num braço da Petrobrás”

U

ma das figuras nacionais do
movimento sindical brasileiro
e membro da Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas), José Maria
de Almeida, o Zé Maria, metalúrgico,
desembarcou em Santos no último dia
15 para conversar com a diretoria do
Sindipetro-LP. O motivo do encontro foi
o Congresso de Unificação da Conlutas,
Intersindical e outros movimentos, que
acontecerá nos dias 5 e 6 de junho, em
Santos.
Segundo Zé Maria, que convidou o
Sindipetro-LP para participar do Congresso, o objetivo é construir uma organização que reúna sindicatos e movimentos populares pela defesa da
classe trabalhadora. “Através da unificação, queremos superar a fragmentação
que existe nos setores da esquerda e
unir forças pra fortalecer ainda mais a
nossa luta”.
Em entrevista ao Sindipetro-LP, Zé
Maria fez duras críticas às entidades que
se venderam por cargos de alto escalão.
Para ele, a cut de hoje “é uma central dependente do Governo” e a fup se tornou
praticamente “um braço da empresa”.
Confira a entrevista:
Qual o principal objetivo dessa
unificação?
A intenção é consolidar uma alternativa para a luta da classe trabalhadora,
pois as organizações criadas no passado
se bandiaram com armas e bagagem
para o lado do inimigo. É a situação que
a cut vive hoje, uma central totalmente
dependente do Governo, relacionada
melhor com as empresas do que com os
trabalhadores. No caso dos petroleiros,
não é diferente. A fup cumpriu um papel importante na luta dos petroleiros,
mas hoje é um braço da Petrobrás, quase um escritório da empresa que diz representar os trabalhadores. Agora, nós
temos uma alternativa de organização
que permita construir a unidade e a luta
dos trabalhadores naquilo que são seus

interesses.
Qual a importância da categoria
petroleira neste processo?
A importância está no fato de que
sem a participação de todos os sindicatos (petroleiros, metalurgicos, bancários) a organização não terá a cara de
todos nós. Disso depende o avanço de
cada sindicato. É muito importante o
trabalho que o Sindipetro-LP faz em sua
base, como é muito relevante a atuação
da Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais. Mas os metalúrgicos sozinhos não vão resolver os
problemas que afetam a sua vida, assim
como os petroleiros não vão solucionar
os problemas que afetam sua vida sem
uma unidade mais ampla da classe trabalhadora, capaz de mudar as diretrizes
gerais que governam o País. Porque são
essas diretrizes gerais que têm consequências concretas em nosso cotidiano.
É possível citar uma dessas diretrizes que devem ser alteradas?
Um exemplo claro são as decisões
que o Governo está tomando em relação ao pré-sal. A atual legislação é um
crime não só aos petroleiros, mas a todos os trabalhadores brasileiros. A Petrobrás tem que ser 100% estatal. Essa
riqueza não pode continuar sendo leiloada à empresas multinacionais como o
governo está fazendo. E uma luta desse
porte não depende apenas da mobilização dos petroleiros do Litoral Paulista. É
preciso uma mobilização nacional.

mãos de meia dúzia de empresários.
Em primeiro lugar, pelo mecanismo da
propriedade privada que caracteriza a
sociedade capitalista. Em segundo lugar, pela política dos últimos governos
que promoveu a evolução meteórica da
fortuna de gente como ele. E foi se apropriando de conhecimento, informações
privilegiadas e de recursos do país que
Eike Batista construiu a base de sua fortuna. Isso não é segredo pra ninguém.
Afinal, Eliezer Batista, ministro das Minas
e Energias durante a ditadura militar, era
seu pai.

Recentemente, foi divulgada uma
lista apontando Eike Batista como o
8° homem mais rico do Mundo. Como
você interpreta essa ascensão meteórica?
A ascensão de Eike Batista é a expressão do capitalismo. Antes da eclosão da
crise de 2008, houve um crescimento
importante da nossa economia nos últimos oito anos. O problema é que toda
riqueza produzida está concentrada nas
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Essa relação íntima com os empresários corrói ainda mais a imagem do
Governo?
Os grandes empresários que financiam os políticos em campanhas eleitorais são os maiores beneficiados pelo
Estado. As empreiteiras e os bancos são
os grandes financiadores do Lula, como
foram os grandes financiadores do Alckmin. São eles que depois são beneficiados pelas decisões de Governo, na
aplicação daquilo que é recurso público.
E o Lula, infelizmente, demonstra que
nunca teve compromisso com aquelas
bandeiras históricas que o PT defendia.
Com isso, tem gerado um prejuízo enorme à classe trabalhadora. Mas talvez o
principal prejuízo não seja de ordem
econômica, mas sim essa devastação da

“

A transformação que
houve nessas entidades
(fup e cut) faz parte
dessa devastação da
consciência causada pelo
governo Lula

consciência. A confusão que este governo criou foi enorme. Os eleitores não esperavam uma revolução. Só uma inversão das prioridades. E ao ver Lula fazer
o que está fazendo, e ainda se orgulhar,
obviamente isso gera desilusão.
O atrelamento da cut ao Governo
e da fup à empresa pode ser considerado como uma nova aristocracia sindical?
A transformação que houve nessas
entidades (fup e cut) faz parte dessa devastação da consciência causada pelo
governo Lula, porque são organizações
transformadas em pó no que se refere
ao objetivo para o qual foram construidas. Elas morreram para a luta dos trabalhadores, mas continuam a ser grandes e fortes. Mas para quê? Para travar
e desviar a luta dos trabalhadores e
levá-los a apoiar o Governo. Com isso,
se transformaram sim numa aristocracia sindical, que em troca de favores se
transformaram num instrumento poderoso para convencer os trabalhadores
que a política do Governo ou da empresa é correta. A cut nasceu lutando contra
o atrelamento das entidades sindicais e
hoje está mais atrelada ao Estado do que
estavam aquelas confederações.
De que forma é construído este
atrelamento?
Através da cooptação. A empresa favorece economicamente os dirigentes
da fup, como o Governo favorece economicamente os dirigentes da cut. Isso se
faz com os cargos. Quantos ex-dirigentes
da fup estão em cargos de alto escalão
da Petrobrás ganhando R$ 20 e até R$
30 mil. Essas pessoas não resolveram os
problemas da vida dos petroleiros, mas
resolveram o problema da vida deles. Estão tendo uma vida bem melhor do que a
que tinham antes. Esse é o mecanismo a
partir do qual se dá a cooptação.

