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Eleições do Sindipetro São José dos Campos

pós três dias de votação, a Chapa 1 foi
confirmada na tarde do último dia 26
de fevereiro como a nova diretoria do
Sindipetro-SJC para o mandato 2010-2013
com uma vitória esmagadora. Do total de 613
votos, ela conquistou a preferência de 440 associados (71,7%) contra apenas 165 da chapa
2 (26,91%). As opções branco e nulo totalizaram oito votos.
Realizada entre os dias 24 e 26 de fevereiro, a eleição envolveu apenas duas chapas. De
um lado a Chapa 1, apoiada pela Frente Nacional dos Petroleiros (FNP) e outras entidades, e
formada por 17 petroleiros da atual diretoria e
12 novos; e de outro a chapa dos “verdinhos”,
apoiada e composta por membros da fup/cut.
Enquanto a Chapa 1 levava aos petroleiros
da REVAP e aposentados e pensionistas uma
antiga bandeira através do lema “Independência e luta para manter e ampliar direitos”, a
outra chapa usava o mote Unidade Nacional,
uma clara contradição à sua postura adotada
durante as negociações do ACT 2009/2011.
Mais do que uma simples vitória política,
a confirmação deste resultado é de um lado o
reflexo do enfraquecimento da fup, entidade
que há muito deixou de representar os anseios
da categoria, e de outro o fortalecimento da
FNP, que desde sua criação vem conquistando
o apoio dos trabalhadores através de uma política transparente e, sobretudo, de muita luta.
O fato de ter sido vencido pela chapa 1
com tranquilidade e amplo apoio da categoria (65% dos associados) não impediu que o
processo eleitoral fosse marcado por um clima
tenso. Intimidação, ameaças de agressão física

e tumulto foram apenas alguns dos inúmeros
elementos usados pela outra chapa durante
toda eleição. Embora a atitude encampada
pelos dirigentes da fup fosse das mais obscuras, a intenção era clara: impedir a apuração,
amedrontados pela iminente derrota.
Para isso lançaram mão de inúmeras ações
que, além de ferir todos os princípios democráticos, tinham como objetivo nefasto pôr em
risco a segurança dos companheiros. Tentaram
com truculência impedir que o Sindipetro-LP
registrasse os acontecimentos através de câmera filmadora; cercaram ostensivamente as
urnas onde estavam depositadas as cédulas
durante toda noite de quinta-feira (25/02) e
afirmaram, em tom de ameaça, que só sairiam
do sede do sindicato “mortos”.
Na manhã do dia 26 em número bem re-

Petrobrás reduz alimentação na
RPBC e revolta trabalhadores
A Petrobrás realmente não respeita os petroleiros e o Sindicato. Desde o turno da zero
hora do último sábado de fevereiro (27/02) os
lanches para os Operadores da RPBC não é
mais o mesmo. Aliás, nem chega perto.
Os companheiros do turno da zero hora
não estão mais recebendo bolachas, barra de
cereal e iogurte - alimentos que sempre fizeram parte do cardápio desses trabalhadores.
O lanche de desjejum, servido às 7h, está uma
vergonha. Do antigo café da manhã sobraram
apenas um mirrado pão com manteiga, café
com leite e uma fruta. O iogurte, suco, queijo
e presunto foram simplesmente descartados.
Para as refeições do turno e ADM, foi retirada

duzido e mobilização totalmente dispersa os
integrantes da chapa 2 ainda tentavam impedir a apuração dos votos e melar a eleição, alegando que não havia sido atingido o quorum
mínimo de dois terços dos eleitores.
Entretanto, o estatuto do Sindipetro-SJC é
claro: o quórum é de acordo com as leis vigentes. Ou seja, 50% mais um conforme consta no
Código Civil. Além disso, a quantidade mínima de votos exigida pelos “papagaios” nunca
constou no estatuto do sindicato e muito menos no edital publicado, aparecendo apenas
em uma ata da reunião da Comissão Eleitoral.
Ao notar o erro a Comissão corrigiu a informação, mas a fup não aceitou.
Após algumas horas, o que se viu foi uma
peça teatral de extremo mau gosto. Em outras
palavras, o espelho da derrota, o esfarelamen-

to de uma entidade (fup) que hoje se sustenta
através de seu papel conchavista com a empresa.
O idealismo aparentemente vigoroso e as
ameaças de vida ou morte espalhadas em falas inflamadas de repente foram substituídos
por discursos “emocionados”, proferidos por
dirigentes da fup. Em meio à lágrimas evocaram sem o menor constrangimento o histórico
de lutas da categoria – justamente aquilo que
resolveram deixar de lado em troca de cargos
de alto escalão.
Depois desse truque sujo, com a intenção
deliberada de pôr em dúvida a validade do resultado, a chapa 2 ainda se recusou a participar
da coleta das urnas e da apuração dos votos.
Uma atitude desleal com a categoria e, principalmente, com os associados que confiaram
o seu voto a eles. Por fim, os “verdinhos” amarelaram e bateram em retirada numa marcha
quase fúnebre, com a imagem repugnante da
autopiedade.
Ao atuar em benefício próprio e não em
nome da categoria, a fup deixa claro que não
representa a classe trabalhadora. O resultado
das eleições é um exemplo concreto desta
realidade e serve de alerta àqueles que ainda
acreditam em seus discursos falsos, recheados
de demagogia. Além disso, aponta que o caminho trilhado pela FNP está seguindo o destino correto: o da luta incondicional em defesa
do petroleiro e da soberania nacional.
Sem choro nem vela, comemoramos mais
uma vitória da categoria petroleira.
Confira no site do Sindicato as fotos da
eleição em São José dos Campos.

de café e açúcar recebida pelos Grupos de Operadores não é mais enviada. O Grupo costuma
preparar café de seis a oito vezes por dia, devido ao cansaço. Agora, serão obrigados a ligar
e pedir café, recebendo apenas uma garrafa já
pronta.
As modificações foram feitas junto com a
troca de empresa contratada responsável pela
alimentação. Mas a responsabilidade ainda é da
Petrobrás, que fez esse tipo de contrato.
Não entendemos o que tem de saudável
em retirar o iogurte, usado na maior parte das
dietas nutricionais; a barra de cereal, rica em
fibras; o suco, evidentemente saudável; e o
presunto e o queijo, únicas fontes de proteína
oferecidos pelo desjejum. Além disso, não há
justificativa suficiente para ser retirado o pacote
de bolachas, já que era consumido pelos petroleiros como complemento da alimentação e

sobremesa.
A Petrobrás com certeza já havia planejado
essas alterações de cardápio há muito, porém
não comunicou ao Sindicato. Isso foi feito apenas no último dia 26 de fevereiro, sexta-feira,
um dia antes da implantação das mudanças.
Ou seja, nos 45 minutos do segundo tempo.
Está claro o desprezo da empresa com o Sindicato e seus trabalhadores.
Essa medida é inadmissível! O SindipetroLP não aceita essas mudanças e avisamos: haverá uma surpresa na entrada dos turnos.
Não concordamos com as alterações nos
lanches da zero hora! Não concordamos com
as reduções no desjejum! Não concordamos
com a retirada das cotas de café e açúcar recebidas mensalmente nas CCLs! Exigimos
também café da manhã para o pessoal do Administrativo!

Maira Gomes

A

Vitória da FNP

a máquina de refrigerante do Refeitório. As atividades realizadas no CEDEM recebiam lanche
nos intervalos, e agora só restou café com leite.
Tradicional no Sistema Petrobrás, os lanches para os petroleiros dos Centros de Controle sempre foram fartos, devido aos desgastes
sofridos por esses funcionários, que trabalham
em turnos exaustivos e em funções de perigo.
A justificativa dada para todos esses cortes
é ultrajante. Segundo a empresa, faz parte da
reformulação do Programa de Alimentação
Saudável. Tal argumento é inaceitável, afinal
nenhum alimento foi acrescentado para repor
essas perdas.
Como se não bastasse isso, a cota mensal
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Construindo
uma entidade
independente

A

Sindipetro-LP ajuda na busca de
doadores para familiares e amigos

Editorial
Também buscamos informar a categoria sobre a situação da UTGCA (Caraguatatuba) na qual está prevista a implantação
do turno de 12 horas. O Sindicato já se
manifestou contrário a esta medida que,
por um lado, é pleiteada pelos próprios
operadores e, por outro, faz parte de uma
mudança por parte da empresa. Alterar regime de turno é sempre delicado, por isso,
nada melhor do que bons debates para colocar as ideias no lugar (ver página 5).
Por fim, faço questão de reforçar que
qualquer problema, necessidade de presença dos diretores do Sindicato no local
de trabalho, basta procurar a diretoria.
Também lembro que no novo site do Sindicato é possível registrar criticas, sugestões
e observações em cada matéria do site.
Uma boa leitura!

Futebol Society retorna a campo

Divulgação

Desde o último dia 27 de fevereiro, o
futebol society do Sindicato está a pleno
vapor, na quadra do Pé na Bola.
Havíamos noticiado no boletim anterior
(N° 18, 1° fevereiro) que os jogos aconteceriam na quadra society do Clube Atlético.
No entanto, a administração solicitou um
prazo maior para finalizar as obras. Enquanto isso, as partidas acontecerão na quadra
do Pé na Bola, todo sábado, das 11 às 13
horas.
O endereço do clube, que dispõe de

estacionamento, é Rua Professor Carlos Escobar, 118, Ponta da Praia, Santos. Lembramos que o uso da quadra é para sócios do
Sindicato e dependentes. Inicialmente seu
uso será recreativo, mas em breve será convocada uma reunião para a retomada do
campeonato suspenso no final de 2009.
Dúvida ou mais informações, favor entrar em contato com Thomaz (Tom) através do telefone (13) 7807 9380 ou chave
8597250, do Departamento de Esporte,
Cultura e Lazer.

Todos os dias, mais de mil pessoas morrem nas camas de hospital por falta de bolsas de sangue. Cirurgias e acidentes causam
fortes hemorragias, resultando na perda de
sangue e a necessidades de reposição. Porém, os estoques dos hospitais nem sempre
estão completos. Os bancos de sangue dependem de pessoas que doam sangue para
fazer essas reposições.
Muitas vezes, quem necessita de doações
de sangue são colegas, amigos e familiares
de petroleiros. Quantos já não receberam a
notícia de que teriam que encontrar quinze
doadores (por exemplo) para que a cirurgia

de algum próximo pudesse ser realizada, ou
para que algum familiar sobrevivesse.
Por isso, o Sindipetro-LP está iniciando
uma campanha que facilite o encontro de
doadores quando necessário entre os petroleiros do Litoral Paulista. Estamos incentivando a doação regular de sangue de todos
os petroleiros ao bancos e oferecendo um
espaço, o Departamento de Imprensa do
Sindipetro-LP, para a busca de doadores.
Todos os que precisarem de ajuda venham ao Sindicato, mandem um e-mail ou
entrem em contato com um diretor. Estamos juntos na luta pela vida!

Saudade

Manoel Rodrigues Perdigão

Sempre vestiu a camisa
da categoria de forma impecável
Por muito pouco o português da Ilha da
Madeira, Manoel Rodrigues Perdigão, não
foi parar em Curaçao, paraíso caribenho colonizado pelos holandeses. Quis o destino
que ele criasse raízes no Brasil, onde chegou
ainda adolescente para morar com alguns
primos.
Aqui ficou e durante mais de 30 anos trabalhou com afinco na RPBC, primeiro como
bombeiro (época em que viu muitos companheiros morrerem em incêndios) e depois
como auxiliar de apoio de Operação.
Brincalhão e de amizade fácil, sempre
promovia em sua casa festas regadas a feijoada e pagode com os colegas de trabalho.
Apesar de ser um pouco fechado com a família, nas raras vezes em que abria aos filhos
sua rotina demonstrava um orgulho efusivo
de fazer parte da Petrobrás. Aos amigos, fazia questão de mostrar as abotoaduras e diplomas que recebeu ao longo da carreira.
Engajado em todas as lutas e greves, a
dedicação desempenhada durante três décadas era refletida na forma impecável com
que ia trabalhar. “A lembrança que tenho
da infância é a do meu pai fazendo a barba
todas as manhãs, antes de ir pra refinaria”,
conta o filho Eduardo.
Outra característica marcante era a preocupação com seus uniformes. Perdigão
sempre fazia questão de garantir que todos
macacões estivessem rigorosamente limpos

Arquivo/Sindipetro-LP

Abrimos este jornal com a notícia da vitória da FNP nas eleições de São José dos
Campos. Os diretores dos Sindipetro-LP estiveram presentes nos dias da votação para
fiscalizar e ajudar na campanha da chapa
1. Apesar da tentativa da fup de melar o
pleito durante a apuração, alegando fraude, mantivemos a paciência e ajudamos a
garantir a contagem dos votos. A vontade
da categoria foi expressa nas urnas.
Com esta vitória demos um passo em
direção à construção de uma entidade
nacional dos petroleiros autônoma e independente da empresa. A defesa dos interesses da direção da Petrobrás é tão grande
que a própria justiça enquadrou a fup e
obriga que a federação pague uma multa
ao Sindipetro-LP por prática anti-sindical
(veja matéria nas notas do jurídico).
Outros temas de suma importância
são os relacionados à saúde do petroleiro.
Trazemos nesta edição reportagens sobre
a questão do Benzeno. Com elas, por um
lado, registramos as irresponsabilidades da
Petrobrás na luta contra um agente químico que mata trabalhador; por outro lado,
procuramos mostrar para os novos petroleiros uma história que não é contada durante as primeiras semanas de integração.

e meticulosamente bem passados.
Mania que resistiu à ação do tempo.
Mesmo após a aposentadoria, que veio no
primeiro dia do mês de outubro de 1990,
volta e meia Perdigão usava seus antigos
macacões. Provavelmente, uma forma de
dar marcha a ré no tempo, uma maneira de
reviver tempos de muita luta, mas também
de muitas vitórias.
Viúvo desde 2000, Perdigão morreu no
último dia 10 de janeiro, aos 73 anos, de insuficiência respiratória. Deixa como maior
herança, aos três filhos e muitos netos, os
uniformes que preservou durante toda sua
vida.

Engajado em todas as lutas e greves, a dedicação
desempenhada durante três décadas era refletida na forma
impecável com que ia trabalhar
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Coluna do Departamento Jurídico
Juiz determina que Petros inclua em folha de
pagamento os aumentos por nível
O juiz da 3ª Vara do Trabalho de
Cubatão determinou que a Petros inclua em folha de pagamento os aumentos por nível 2004/2005/2006.
Dessa forma, a partir de fevereiro estes
autores receberão seus benefícios já
majorados.
A estimativa é que com isso os aposentados e pensionistas deste primeiro
grupo tenham um acréscimo de, pelo
menos, 12% no benefício.
Esta conquista, aliada às ações dos
sindicatos filiados à Frente Nacional
dos Petroleiros (FNP), que já possuem
orientação jurisprudencial favorável,
mostram o quanto saíram prejudicados

os companheiros repactuados.
Seduzida justamente pelo fato de
todas as ações estarem sendo objeto
de vitória e julgadas procedentes, a fup
realizou no início do mês passado, no
dia 3 de fevereiro, uma manifestação
para apoiar os aposentados a resgatarem esses benefícios.
Antes contrária à cobrança judicial
do pagamento dos níveis, exatamente
por apoiar a repactuação, agora a entidade voltou atrás com o único objetivo
de pegar carona numa luta que decidiu
abandonar há muito tempo. Queremos
unidade sim, mas com transparência e
dignidade.

Falha da Justiça em relação a
audiências está sendo reparada
Recentemente, alguns associados
do Sindipetro-LP que entraram com
ações na Justiça foram informados das
suas audiências somente poucos dias
antes de serem realizadas.
Embora seja um procedimento
padrão informar com antecedência
aos envolvidos o dia e horário dessas
audiências, simplesmente o serventuário intimou para a audiência somente
a Petros e Petrobras, “esquecendo” de
intimar o jurídico do Sindicato quanto
a sua data e horário.
Por esta falha da Justiça, no caso
a Vara do Trabalho onde cada ação
foi encaminhada, alguns processos
que tiveram audiências em fevereiro
e também em março não tiveram divulgação.
Tal erro poderia causar grande prejuízo aos petroleiros, caso o departa-
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mento Jurídico do Sindicato não tivesse um sistema capaz de cruzar essas
informações justamente para evitar
que os associados sejam prejudicados
por falhas da Justiça. Foi através deste
controle que conseguimos minimizar
maiores danos e comprovar a “nulidade” processual, já que não houve intimação para os associados comparecerem às audiências.
Conseguimos entrar em contato com a maior parte dos petroleiros
envolvidos, que compareceram espontaneamente às audiências. Tal esclarecimento se faz necessário, pois
estes problemas tiveram origem na
distração dos funcionários da Justiça
responsáveis por divulgar os atos processuais, o que está sendo solucionado pelo controle executado pelo Sindicato.

Justiça mantém decisão que
proíbe fup de atuar na base do
Sindipetro-LP
Um imbróglio judicial que se arrastava desde 2007, quando a fup tentou de
forma irregular e intransigente assumir
as discussões do PCAC na base do Sindipetro-LP, parece finalmente ter chegado
ao seu desfecho e já rende aos cofres da
federação um prejuízo de quase R$ 1 milhão em multas.
Numa decisão que não abre espaço
a novos recursos, a relatora do caso no
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) desembargadora federal Silvia Regina
Pondé Galvão Devonald - manteve a sentença de primeiro grau que proíbe a entidade de atuar na base do Sindipetro-LP.
Alinhada à Petrobrás desde esse período, a fup realizou de forma praticamente
clandestina uma assembleia para aprovar
a proposta da empresa – extremamente
prejudicial como seria comprovado mais
tarde. A definição “clandestina” não configura nenhum exagero, pois esta atribuição é do sindicato estabelecido na base,
no caso o Sindipetro-LP, conforme consta
na Constituição Federal (art. 8°, III) e na
Consolidação das Leis do Trabalho ( art.
611, § 2°).
Como se não bastasse isso, a federação ainda realizou uma panfletagem
desonesta, distribuindo à categoria notícias falsas sobre a postura do Sindicato
em relação às discussões do PCAC. No
apelo enviado ao TRT a fup fez inúmeras
alegações. Recorreu à liberdade sindical;
afirmou que os petroleiros haviam solicitado a assembleia e que o Sindicato havia se omitido.
Entretanto, em sua decisão a desembargadora refutou todos os argumentos,
definindo a atitude da fup como “contrária à lei, na medida em que havia sindicato representativo da categoria profis-

sional na
base territorial, não cabendo, pois, a
representação pela federação, que não
detém legitimidade para tal representação”.
Além disso, afirmou que a fup “no afã
de assumir o controle da discussão, lançou mão de panfletagem de forma desproporcional e tendenciosa, sem que ao
menos tivesse competência para atuar
naquela área onde o sindicato tinha representatividade”.
Exigida pelo Sindicato, foi reiterada
como forma de reparação multa no valor
de R$ 400 mil, além de retratação junto
à categoria através de jornais e outros
meios no que se refere às notícias publicadas pela fup em 2007, com conteúdo
difamatório. Para cada dia de atraso, após
26 de janeiro deste ano, foi estipulada
uma multa diária de R$ 20 mil. Com isso,
o valor a ser pago pela fup se aproxima
de R$ 1 milhão.
Numa tentativa de diminuir o estrago, a entidade ainda argumentou que
as multas estipuladas eram desproporcionais, citando em sua defesa casos
totalmente distintos. Entretanto, na
opinião da desembargadora, “comparar
decisões de dano moral de trabalhador
morto com a multa a ele aplicada é, no
mínimo, de extremo mau gosto”. Além
disso, ressaltou que o valor definido
possui “estreita proporção com os fatos
apurados no processo, notadamente
com a postura do recorrente que, conscientemente, assumiu o risco de ser
multado por sua atitude”.
Por fim, concluiu que “também não
se presta a equiparar multa da greve
de 1995 com os fatos atuais nestes autos, por serem radicalmente diversos”.

Documentos básicos para entrar com qualquer ação movida pelo Departamento Jurídico do Sindipetro-LP:
- Ativa; RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, PIS, FRE e currículo
- Aposentados: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovate de residência, PIS e carta de concessão; pensionistas os mesmos documentos mais a certidão de óbito do cônjuge.
Bola fora da Transpetro
Não sei se eu choro ou se dou risada.
Não dá pra engolir a justificativa
dada pela gerência do Terminal
Alemoa para não terem feito
a reciclagem do treinamento
de combate a incêndio para os
petroleiros da Transpetro.
Na maior cara de pau, disseram na negociação com o
Sindicato que os cursos não
aconteceram porque eles tinham feito uma ‘leitura errada’
da legislação. Por isso, não perceberam que a reciclagem devia ser
anual. Pois é, eles andam cegos
quando falamos de segurança.
Curso é segurança para trabalhador.
Falando de cursos, a coisa
não anda mesmo boa. Já faz um bom
tempo que só alguns petroleiros fizeram
cursos na Transpetro em 2009. E o pior:
quase sempre os mesmos. Ora, por que
somente os mesmos fazem os cursos e

Petrolino mete bronca

recebem hora extra?
Sem panelinha, companheiros. A
oportunidade deve ser de todos.

AbramannoGDnão,meufilho!
Outro absurdo... Andei sabendo
que tem gerente da UN-BS que está
incluindo na avaliação de GD dos
Técnicos de Manutenção a certificação do curso da Abraman. Isso não,
meu filho! A empresa confirmou ao
Sindicato e aos próprios petroleiros
que eles não seriam avaliados por
esse curso. Diz uma coisa e faz outra?? É preciso retirar essa exigência agora mesmo.
Sem CIPA não dá
Enquanto as obras estão em andamento,
alguns petroleiros já estão trabalhando em
Caraguatatuba. Aí, eu me pergunto todo santo dia: cadê a CIPA?

Não é minha responsabilidade
Fui para Caraguá e a Petrobrás não lavou
meu uniforme. Não é porque ainda não estamos operando que não devemos ter nosso
direito. É de sua responsabilidade, companhia.
Por que os engenheiros podem ficam limpinhos e a gente não?
Cobramos: sem atrasos no pagamento
de viagens
Tá bom, vamos viajar a trabalho. Mas não
aceitamos que os pagamentos caiam com 3
ou 4 dias de atraso.
Querem cozinhar terceirizados
Caraguá é muito quente. Imagine trabalhando nas obras do Terminal o dia todo. Pois
é, essa é a situação dos terceirizados. Tem poucos ventiladores nas áreas das empreiteiras, e
no refeitório o calor é muito alto, com certeza
acima dos 23º permitidos. A companhia também é responsável pelos contratados. Por fa-

vor, mais cuidado!
Vigilantes estão sofrendo com as condições
Ser vigilante do Sistema Petrobrás não é
fácil. Os uniformes são pesados e ainda por
cima da cor preta, o que deixa muito quente.
Muitas vezes, durante todo o trabalho não
tem lugar para sentar, bebedouro ou banheiros próximos. Lembro ainda que já li nos
nossos boletins anteriores que em alguns lugares as guaritas não têm segurança. Muitos
sem vidro e aqueles que têm não são à prova
de balas.
Vandalismo, não!
Companheiros: não dá pra admitir atos
de vandalismo. Na RPBC tem gente destruindo os banheiros e alojamentos das obras de
expansão do IERB. Como se não bastasse isso,
também já me contaram que até torneiras e
chuveiros foram furtados. E o pior, por pura
sacanagem! Trabalhador de verdade não faz
isso. Mais respeito e educação ao bem coletivo são sempre bem-vindos.
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Paralisação em São Sebastião dá resultado imediato

veis aos que ali trabalham.
Na ultima sexta-feira, 19 de fevereiro,
cinco diretores do Sindipetro-LP de São
Sebastião e oito de Santos realizaram
uma paralisação em frente ao Terminal
de São Sebastião. Durante cerca de uma
hora, mais de 150 trabalhadores do Sistema Petrobrás protestaram contra a insegurança e o desrespeito pelos trabalhadores no TEBAR.
Em resposta a manifestação, a Transpetro marcou uma reunião com o Sindicato na cidade de São Sebastião para
discutir as exigências. Foi definido que
as análises de produtos como gasolina e
nafta serão realizadas em outras unidades enquanto as capelas se encontrarem
‘em processo de adequação’. Já o petróleo está sendo analisado na duas capelas
prontas no TERBAR.

ros que estavam em atividade, os diretores constataram sério problema.
Contrariando um comportamento comum em todas as unidades da Petrobrás,
a UTGCA está controlando a quantidade
de comida oferecida aos terceirizados,

discriminando-os.
Cobramos da UN-BS explicações sobre esta atitude miserável e discriminatória. Não admitimos que a empresa negue
um direito básico do trabalhador, que é o
acesso à alimentação de qualidade.

Fotos Maira Gomes

O Terminal Almirante Barroso, TEBAR,
em São Sebastião recebe mais da metade
do petróleo que é consumido em todo o
país, abastece quatro refinarias e exporta
grandes quantidades de derivados. Este
é, portanto, o maior Terminal da Petrobrás Transporte. Seus trabalhadores tem
uma grande responsabilidade e um papel
fundamental na sociedade brasileira. No
entanto, não são respeitados como tal.
No laboratório do Terminal, onde são
manipulados materiais de alta toxidade
e cancerígenos, as capelas não garantem as condições mínimas de segurança, expondo os obreiros, entre outros, ao
benzeno. Diante dos reclamos da CIPA e
do Sindipetro-LP, a empresa repetia, tal
como disco arranhado, que as capelas se
encontram ‘em processo de adequação’.
Farto de tanta enrolação, o Sindicato
requereu à Subdelegacia do Trabalho de
Santos, em 10 de dezembro de 2009, a interdição das capelas devido ao risco grave
e iminente aos trabalhadores expostos à
agentes leucopenizantes e cancerígenos,
que somados ocasionam lesões irreversí-

Sindipetro em Caraguatatuba
No mesmo dia, o Sindicato fez uma visita à Unidade de Tratamento de Gás de
Caraguatatuba (UTGCA). Além de ouvir as
demandas e reivindicações dos petrolei-

Dia Internacional da Mulher

Data comemorativa é marco da luta contra o preconceito

Divulgação

Vendido pela imprensa burguesa como
data festiva, o Dia Internacional da Mulher –
celebrado em 8 março - é na verdade o resgate de um dos episódios mais desumanos

da sociedade, marcando a luta pelos direitos
das mulheres.
Foi no dia 8 de março de 1857 que mais
de 130 operárias de uma fábrica de tecidos,

em Nova York, nos Estados Unidos, morreram
carbonizadas após serem trancadas dentro
da fábrica.
A repressão foi uma resposta cruel à greve e ocupação da fábrica encampada pelas
funcionárias para reivindicar melhores condições de trabalho, como redução na carga
diária de trabalho de 16 para 10 horas e equiparação salarial com os homens (elas chegavam a receber até um terço do salário de um
homem para a mesma função).
Mais de 150 anos depois, muitos direitos
foram adquiridos como a instituição do voto
feminino, o direito de ingressarem em cursos
historicamente masculinos, como Medicina,
e maior inserção no mercado de trabalho.
Entretanto, mais de um século de lutas
não foi suficiente para barrar o preconceito
contra as mulheres, que ainda hoje sofrem
Apesar da conquista de direitos, movimento feminista
tem muitas lutas pela frente

com salários desiguais e condições de trabalho degradantes.
No caso da Petrobrás não é muito diferente. Existem muitas demandas que precisam
ser atendidas e uma das mais importantes
refere-se à licença-maternidade. Enquanto
o Congresso aprova projeto que aumenta,
obrigatoriamente, o tempo do benefício de
quatro para seis meses, a empresa continua
a exigir os 120 dias previstos no ACT, sendo
a prorrogação de 60 dias – garantida na cláusula 91 – concedida apenas mediante pedido
pessoal da funcionária com o gerente, o que
pode configurar a institucionalização do assédio moral.
Outro problema que persiste é a ausência de vestiários femininos em algumas unidades, dentre elas a RPBC e UTGCA. O Sindipetro-LP exige da empresa tratamento igual
entre homens e mulheres e espera que esta
data estimule ações em defesa da mulher.
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Redução de Jornada de Trabalho / Turno de 12 horas

Decisiva para criação dos movimentos sindicais, redução
da jornada de trabalho volta a ser discutida no País
Uma das principais bandeiras do Sindipetro-LP, a luta pela redução da jornada de
trabalho pode ser considerada o embrião
do movimento sindical, a causa que escrita
com sangue passou a fazer parte do DNA de
milhões de trabalhadores que se rebelaram
contra a opressão das grandes indústrias.
Não é à toa que o Dia Mundial do Trabalho é celebrado todo 1° de Maio. A data é
uma homenagem à greve geral que aconteceu neste dia, no ano de 1886, em Chicago,
na época o principal centro industrial dos Estados Unidos. Na ocasião, milhares de trabalhadores exigiram a redução da jornada de
trabalho de 13 para 8 horas diárias e tiveram
como resposta uma dura repressão policial,
com prisões, feridos e até mesmo mortos.
Combatida desde o século XIX pelos
governos neoliberais, até hoje a redução da
jornada de trabalho é vendida pela classe
empresarial como prejudicial à economia e
grande parte da imprensa reproduz esse discurso neoliberal. As experiências bem sucedidas de países precursores nesta luta, como
a França, mostram exatamente o contrário.
Além de ser um instrumento de transformação social, que estimula a geração de empregos e reduz a criminalidade, desempenha

papel relevante na preservação da saúde
dos trabalhadores.
Saúde em jogo
A necessidade de preservar a saúde dos
trabalhadores revela-se ainda mais urgente
na indústria do petróleo, onde o perigo de acidentes são potencializados pela carga excessiva de trabalho. Por isso, cabe aos petroleiros
combater este abuso e não abrir mão de seu
bem estar em troca de benefícios que não são
nada mais do que migalhas.
Diversos trabalhos acadêmicos foram realizados para investigar o impacto dos turnos
acima de oito horas nas refinarias, plataformas
e terminais da Petrobrás. A perspectiva não é
das melhores. A exigência de concentração
prolongada em ambientes desfavoráveis é
apontada como um dos principais fatores de
risco, mas não é o único.
Além de ficarem expostos a inúmeros
agentes físicos, químicos e biológicos que podem causar doenças profissionais, os petroleiros inseridos neste regime desenvolvem com
maior frequência alterações de ritmos biológicos, como distúrbios de sono e a consequente
fadiga, geralmente combatidos com o uso excessivo de tranquilizantes e até mesmo álcool.

Outros problemas que surgem como
consequência de turnos exaustivos são maior
incidência de doenças do coração; depressão
e isolamento social, devido ao longo período
longe da família e amigos; problemas de apetite, com número expressivo de casos de úlcera
péptica; e sentimento de frustração por não
ter o esforço recompensado social e financeiramente.
Além disso, há outro dado alarmante:
quanto maior a exposição a produtos com
benzeno, maior é o risco de se desenvolver doenças cancerígenas. A morte do companheiro
Roberto Krappa, em 2004, vítima de leucemia
mielóide aguda, e o caso do Grupo dos 13, até
hoje não solucionado pela empresa (confira reportagem especial sobre o tema na página 1)
revelam o perigo que envolve a relação tempo
de trabalho e exposição a produtos químicos.
Cenário atual
Em âmbito nacional, atualmente trava-se
uma batalha na Câmara dos Deputados pela
aprovação da redução das atuais 44 horas semanais para 40. No entanto, o lobby empresarial tem sido forte o suficiente para barrar
a aprovação deste projeto de lei que circula
pelos corredores do Congresso desde 1995.

Na categoria, a luta do Sindipetro-LP pela
redução da jornada de trabalho sem a queda
dos salários é bem mais antiga. Remonta ao
ano de 1961, quando os petroleiros conquistaram por meio de Acordo Coletivo uma das
suas maiores vitórias: o turno de seis horas.
Mais tarde, em 1988, a própria Constituição
Federal estabeleceu através do artigo 7º, XIV,
“jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento,
salvo negociação coletiva”.
No entanto, aproveitando justamente
a última frase do referido artigo da Constituição (“...salvo negociação coletiva...”) a
Petrobrás passou por cima da posição contrária do Sindicato e aprovou, assim como
nos ACT’s anteriores, turnos ininterruptos
de revezamento de 6, 8 e 12 horas no Acordo Coletivo 2009/2011.
Atualmente, na base do SindipetroLP o turno da operação é de oito horas e
apenas na Plataforma de Merluza os petroleiros cumprem jornadas de 12 horas. Por
outro lado, recentemente companheiros
que serão transferidos à Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA)
mostraram interesse em adotar esse regime de trabalho.

Sindipetro-LP é contra o turno de 12 horas em Caraguatatuba
cidade com custo de vida alto, mas que não
possui os mesmos índices de qualidade de
Santos, onde reside a maior parte dos operários transferidos para Caraguá. Através
do turno de 12 horas, pretendem adquirir
um número maior de folgas e, dessa forma,
manter a estrutura familiar em sua cidade de
origem.
Através de ofício, o Gerente Geral da UNBS afirmou ao Sindipetro-LP que a Petrobrás
estudaria a viabilidade de implantar o turno
de 12 hora na UTGC. Os petroleiros que reivindicaram a alteração também entraram
em contato com o Sindicato. Desde então
deixamos bem claro a esses companheiros
que somos contra essa reivindicação.

Além de negar o histórico de lutas da
categoria e de ser prejudicial à saúde dos
trabalhadores, esta possível alteração é uma
forma de se adaptar às regras ditadas pela
empresa. Ao invés de se ajustar às condições
estabelecidas, já esclarecemos que devemos
exigir medidas que melhorem a qualidade
de vida em Caraguatatuba.
Se o problema é folga, nada nos impede
de lutar pela implantação de um regime de 8
horas com escala de folgas igual a estabelecida em turnos de 12 horas. Por que não?
Algumas reivindicações, já conquistadas,
mostram que o caminho é exigir o acesso a
sistemas de saúde e de educação de qualidade. O crescimento do número de médicos

Expoente do cinema mudo, Charles Chaplin eternizou crítica
à exploração do trabalho em Tempos Modernos
Se não fosse o toque de humor apurado de Charles Chaplin, Tempos Modernos - clássico do cinema mudo que
ficou eternizado como uma das maiores
críticas ao modo de produção capitalista - certamente arrancaria lágrimas e não
gargalhadas do público.
O enrendo envolve a história do operário de uma fábrica que sofre um colapso nervoso por trabalhar de forma quase
escrava. Recuperado, encontra a fábrica
fechada e, confundido com o líder de
uma greve, acaba preso. Saindo da prisão, encontra uma jovem em apuros e a
ajuda. Os dois se unem atrás de emprego

e vivem uma série de aventuras.
Filmado em 1936, o longa carrega
por trás da odisseia um tanto atrapalhada do protagonista denúncias de temas infelizmente bem atuais. Durante
87 minutos, Chaplin satiriza as condições subumanas enfrentadas pela classe trabalhadora. Desde a exploração da
mão-de-obra com cargas horárias extensas, com condições de trabalho inadequadas e baixos salários, até a triste
realidade do operário que, contraditoriamente, não tem dinheiro suficiente
para comprar produtos que ele mesmo
produz.

Chaplin, que faleceu em 1977, provavelmente não vislumbrava um futuro
promissor para a sociedade capitalista.
Substituídos pelas novas engenhocas
numa velocidade vertiginosa, os trabalhadores continuam até hoje suprimidos pelos interesses burgueses.
Dono de um talento singular para a
sétima arte, Chaplin também é admirado por suas frases. Numa delas, não
gastou mais do que oito palavras para
exprimir aquilo que poderia facilmente ser um grito de revolta da categoria:
“Não sois máquinas! Homens é o que
sois!”.

especialistas cadastrados na AMS da cidade,
em outubro de 2009, e o aumento do auxíliotransferência que, após muita briga, subiu de
R$ 1.019,00 para R$ 2.430,00, são exemplos
de que é possível conquistar benefícios sem
abrir mão dos nossos direitos.
Estamos atentos aos movimentos da
empresa. Não admitiremos que, em nome
do lucro, a Petrobrás coloque em perigo a
vida de diversas famílias. Esperamos que os
operadores revejam sua postura.
Afinal, não podemos jogar fora um passado tão rico de lutas e nem arriscar nossas
vidas em benefício de uma empresa que
muitas vezes trata seus funcionários como
peças descartáveis.

Divulgação

Prevista para entrar em operação no mês
de outubro deste ano, a Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA) já
está tendo o seu regime de trabalho discutido. Assim como ocorre nas demais bases,
a previsão é de que os operários atuem em
turnos ininterruptos de revezamento de 8
horas.
Entretanto, os companheiros que estão
sendo transferidos a Caraguatatuba reivindicaram à Petrobrás a alteração para turnos de
12 horas. O pedido foi feito por meio de um
abaixo-assinado, protocolado no segundo
semestre do ano passado.
A principal motivação é a possibilidade
de não ter que mudar para Caraguatatuba -
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Aposentados e Pensionistas

Os aposentados e pensionistas se reuniram no último dia 11 de fevereiro com
profissionais e diretores do Sindipetro-LP.
A reunião, que ocorre mensalmente, teve o
objetivo de discutir atividades aos associados do DAP para o decorrer do ano, além
de esclarecimentos e dúvidas com a parte
jurídica do Sindicato.
A assistente social Marli Dias apontou
a necessidade de maior participação e uso
dos aposentados da sede do Sindipetro-LP.
Ele propôs a pauta da reunião para elaborar e sugerir ideias de eventos na sede.
“Esse prédio é tão grande e disponibiliza
bons espaços. Os aposentados e pensionistas devem aproveitar melhor isso tudo, vir
mais ao sindicato e desenvolver atividades”,
coloca Marli.
Coordenando a mesa, o diretor Maurício lembrou a importância de uma boa
alimentação à todos, principalmente após
os sessenta anos, para a saúde e bom funcionamento do corpo. Para as atividades a
serem desenvolvidas durante o ano, Maurício sugeriu palestras e conversas com a
nutricionista do Sindicato.
Ainda na área de saúde, a funcionária
Luciana reforçou sobre o recadastramento
da Unimed à todos os usuários do serviço.
Desde o começo do ano as carteirinha
venceram e não estão validadas, sendo
necessário o recadastramento, na sede do
Sindicato, para novas carteiras. O aposentado deve vir ao Sindicato portando CPF

Leandro Olimpio

Em pauta, direitos trabalhistas e atividades de saúde

Reunião é realizada mensalmente para definir calendário do DAP

e RG próprios e dos dependentes, a ativa
deve trazer os mesmos documentos mais
a Carteira de Trabalho. A nova carteirinha
leva cerca de trinta dias para chegar, até lá
o associado que quiser usar o serviço deve
vir ao Sindipetro-LP e poderá consultar
com o RG normalmente.
O Coordenador Geral do Sindicato,
Ademir Gomes Parrela, contou aos aposentados sobre a reunião da FNP e Fenaspe
com o RH da Petrobrás, no Rio de Janeiro.
Na reunião, a companhia apresentou
números e dados sobre a AMS, com um
discurso que desse a entender que a culpa
da impossibilidade financeira de melhorar
o plano de saúde é dos aposentados, alegando que “usam demais o benefício”.

Devido ao tom do RH na reunião, Parrela acredita que os aposentados e pensionistas devem ficar atentos às próximas declarações da empresa quanto à AMS. “Temos
que ficar de olho porque na reunião com
o RH da Transpetro (11/02) eles pareceram
dizer: ‘preparem-se, está vindo um plano
de saúde privado para quem repactuou’, e
nós estamos de olho”, enfatiza.
Esclarecimentos com o advogado
O encontro foi finalizado com uma conversa com o Dr. José Henrique Coelho. O
advogado pontuou algumas das principais
ações do Sindipetro-LP para os aposentados.
O Sindipetro-LP foi o único sindicato a

não assinar o PCAC. Por isso, o benefício
dos aposentados e pensionistas deve ser
calculado de acordo com o da ativa. O Departamento Jurídico está movendo uma
ação para garantir essa paridade. Para entrar na ação, o aposentado deve trazer os
contra-cheques de outubro, novembro e
dezembro de 2007, além dos documentos básicos (ver Coluna do Jurídico pág.
X). Junto com essa ação o Sindicato está
entrando com a ação do abono, os interessados devem trazer, além dos documentos
descritos anteriormente, o contra-cheque
de janeiro de 2008.
Diversos juízes estão dando ganho para
benefícios com base na RMNR, gerando
acréscimos de 2 a 34% no salário. Além dos
documentos básicos, trazer último contracheque da Petros.
Dr. Coelho afirma que essas ações tem
tido grande numero de vitórias para os
aposentados e pensionistas. “Entrem imediatamente com essas ações porque costumam ser demoradas, mas com certeza
valerá a pena”, endossa.
O aposentado Rivaldo Ramos alertou às
pensionistas para a importância de entrar
em contato com o departamento jurídico
do Sindicato. Ele afirma que, das diversas
ações movidas pelas mais de 400 pensionistas associadas, 98% estão sendo ganhas.
A reunião acabou com uma confraternização dos presentes no átrio do primeiro
andar.

Sindicato e petroleiros afastados por Benzenismo
traçam ações para ter direitos reconhecidos

Leandro Olimpio

No final do primeiro semestre de 2009,
a população brasileira
foi surpreendida com
a notícia de que grandes marcas de bebidas
utilizam em seus refrigerantes o benzeno substância química cancerígena.
De assunto restrito ao meio científico e
acadêmico, o benzeno passou a fazer parte
do vocabulário dos consumidores e ganhar
as manchetes dos jornais. No entanto, menos de um ano após a pesquisa que revelou
a presença da substância nos refrigerantes o
assunto foi esquecido.
Situação oposta vive a categoria petroleira. A morte do companheiro da RPBC Roberto Krappa, em 2004, por causa da contami-

nação por benzeno, até hoje nos sensibiliza e
serve de exemplo para não permitirmos que
a empresa exponha os companheiros que
trabalham nas refinarias, terminais e plataformas aos riscos deste agente químico.
Somada à luta diária para que o Programa de Prevenção à Exposição Ocupacional
do Benzeno seja cumprido, o Sindipetro-LP
retomou neste início de ano as discussões
com os petroleiros contaminados pela exposição a produtos com corrente de benzeno,
dentre eles o grupo dos 13.
A reunião, realizada no última dia 3 de
fevereiro, ajudou a apontar novos caminhos
e possíveis medidas para que esses trabalhadores tenham os seus direitos reconhecidos.
Estiveram presentes os diretores Edgar Palhari (Saúde) e Eduardo Galvão, a assistente
social do Sindicato Marli
Dias, e o médico da Delegacia Regional do Trabalho de
São Paulo (DRT-SP), Danilo
Fernandes Costa.
“Este problema está se
arrastando há bastante tempo e precisamos solucionálo o quanto antes. Estamos
cobrando da Petrobrás uma
postura mais humanizada.
Ela não pode continuar tendo essa postura negligente.

Os petroleiros são o maior patrimônio desta
empresa e precisam ser reconhecidos como
tal”, diz Palhari.
Acompanhando o caso desde o seu ponto de partida, o médico Danilo Fernandes
Costa reforça a opinião de Edgar. “O maior
desafio daqui pra frente é mudar a atitude da
empresa. Ela não pode ser omissa e manter
os petroleiros com alterações hematológicas
em áreas de risco. Os direitos desses traba-

lhadores precisam ser ampliados”, ressaltou.
A primeira reunião do ano foi apenas o
pontapé inicial e serviu para dar um recado
à Petrobrás: estamos nos articulando. Sabemos que o interesse da empresa é ganhar
tempo e alongar este processo. Queremos
deixar bem claro que o Sindicato irá combater qualquer movimento nesta direção e
não permitirá que os petroleiros sejam enganados.

Comissão Regional do Benzeno
define plano de ação de 2010
Cumprindo o compromisso de buscar
soluções aos problemas ocasionados pelo
benzeno, o Sindipetro-LP participou no
dia 4 de fevereiro da primeira reunião de
2010 da Comissão Regional do Benzeno.
Representaram o Sindicato o diretor de
Saúde, Edgar Palhari, e o diretor Marcelo
Juvenal Vasco.
Durante a reunião, que teve a participação dos representantes das Cipas de
São Sebastião, Alemoa, RPBC e BR Distribuidora, foi traçado um novo plano de
ação e definido o calendário de encontros,
realizados com periodicidade bimestral.
O consenso foi de que neste ano a

prioridade será garantir mais segurança
aos trabalhadores de transportadoras
e frentistas de postos de gasolina. Isso
porque a legislação do benzeno tem
como alvo principal as produtoras e não
as empresas que fazem o transporte e comercialização de produtos que contêm a
substância.
Além de conscientizar os trabalhadores do risco da exposição ao benzeno, o
objetivo é pressionar as empresas a adotar medidas que protejam seus funcionários de possíveis contaminações, como a
adoção de equipamentos e readequação
de sua infraestrutura.
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Negociações nas unidades: fique
de olho em seus direitos e denuncie
Reunião RH Transpetro
Na primeira reunião de negociação regional sobre problemas nos Terminais e reivindicações dos petroleiros da Transpetro, o
Sindicato apresentou uma série de itens.
No final de 2009 e após os movimentos
da campanhas do ACT, na frequência dos
trabalhadores aparecia a indicação “falta
não justificada” para os dias de greve. Além
de cobrarmos explicações sobre este claro erro, também cobramos a alteração. A
Transpetro garantiu que a mudança seria
feita e tal conotação desrespeitosa seria
substituída pelo código correto.
O Sindicato também criticou o atraso no
ajuste em cima do desconto errado dos 2%
de Contribuição Assistencial. Por um erro da
empresa, este desconto também foi para os
sócios do Sindicato. Na Petrobrás o desconto efetuado no dia 25 de janeiro foi corrigido
no dia 29 do mesmo mês. Na Transpetro o
desconto de 25 de janeiro somente foi corrigido no dia 25 de fevereiro, um mês depois.
Se nós atrasamos o serviço, somos punidos,
quando eles atrasam, ficamos, literalmente,
a ver navios.
Sobre as mudanças no quadro mínimo
da área operacional, o Sindicato solicitou da
Transpetro Alemoa um documento oficializando a garantia de um quadro seguro e
com um número de operadores conforme
a reivindicação da categoria. Aguardamos o
documento.
Ainda sobre a área operacional, solicitamos o cronograma de cursos do operadores, já que em 2009 não houve realização de
cursos de qualificação nos Terminais. Um ou
outro operador fez curso, mas a política foi
de corte geral nas unidades Transpetro. Não
somente para os operadores, como também
para o conjunto dos petroleiros, não houve
curso. Em São Sebastião, por exemplo, não
foi oferecido treinamento para a brigada de
incêndio. A turma nova da brigada não fez
treinamento para habilitação das viaturas
da brigada.
Também há restrições na concessão do
curso de inglês. Atualmente ele é garantido
para quem trabalha no Píer. Cobramos que
o curso de inglês seja extensivo a todos. Em
função de problemas na aplicação de cursos para os trabalhadores Transpetro, o Sindicato também cobrou uma listagem dos
cursos previstos para 2010.
Sobre reclassificação/promoção de cargo, o Sindicato apontou irregularidades e
injustiças sobre alguns Técnicos. Petroleiros
que já deveriam estar como Plenos ainda
estão como Juniores. São companheiros
que entram na Transpetro com experiência,
por força do edital, e, no entanto, após anos,
continuam como Juniores. O RH se compro-

meteu em verificar caso a caso e fazer as devidas reclassificações.
A respeito das condições de trabalho
nos Terminais e segurança do trabalhador, o
Sindicato cobrou melhorias nos transportes
utilizados, tanto os por meio de contrato,
quanto os próprios. Isso porque muitos não
apresentam revisões e manutenção e outros
colocam em risco a própria vida do petroleiro. São caminhões antigos, carros com pneu
careca, carro que funde o motor, quebra do
sistema de direção do veículo etc. Por estas
e outras, nada melhor do que uma boa melhoria na parte de transportes.
O Sindicato ainda denunciou falhas no
sistema de combate a incêndio da área administrativa do Terminal de Alemoa. Até o
momento da reunião o sistema não estava
pressurizando há mais de um ano.
Terceirizados e Terceirizadas: o Sindicato
cobrou, para o Terminal de Pilões, melhorias
no trajeto entre o canteiro de obras (cartão
ponto e vestiários) e a entrada do Terminal.
O canteiro fica localizado a uma distância
de cerca de 200 metros da entrada principal, sem contar que não há trajeto adequado para os terceirizados utilizarem. Ou
caminham pela estrada ou por uma trilha.
A Transpetro ficou de verificar o problema
indicado.
Sobre a situação dos terceirizados na Alemoa, cobramos a construção de um ponto
específico e adequado para os tralhadores
aguardarem condução em frente ao prédio
da operação. A Transpetro se comprometeu
a utilizar uma das garagens do Gapo para
fazer um ponto com banco e sombra. Estamos esperando!
Por fim, sobre terceirizadas, o Sindipetro-LP cobrou respeito ao Acordo Coletivo
firmado entre empreiteiras e respectivos
trabalhadores. Algumas empresas têm insistido em levar os funcionários para almoçar
fora dos Terminais para baratear os custos.
Esta prática além de colocar em risco o trabalhador, pois não se tem o controle nutricional exigido nos contratos da Transpetro,
burla as boas normas da companhia.
Reunião com RH UN-BS
As reivindicações foram negociadas
com a nova gerente de RH e ficou estabelecido que as pendências seriam respondidas
na semana seguinte ao Carnaval. A pauta
contou com diversos itens sobre descumprimento de procedimentos e padrões que
protegem os trabalhadores.
O desrespeito partiria de gerentes, coordenadores e supervisores que ignoram os
petroleiros e somente pensam em números e metas. Para evitar futuros problemas
neste âmbito, ficou acordado que o RH irá

propor uma forma de garantir a anuência
dos trabalhadores para os assuntos que os
envolvem.
Por exemplo: caso um petroleiro seja
desimplantado do regime de embarque ou
transferido para outra unidade é de bom
senso que o mesmo deva concordar com
tal mudança. Neste caso, para a modificação
ocorrer, o funcionário daria sua anuência
ou não. Tal ação é mportante para evitar as
arbitrariedades que têm ocorrido na UN-BS.
Desde o descumprimento de procedimentos sobre pagamento de hora-extra, passando por problemas de movimentação de
pessoal (transferências etc.), até programação de viagens mal feitas com ônus para o
petroleiro (pagamento do bolso das passagens), as vontades dos petroleiros não têm
sido levadas em consideração. Por conta disso, problemas de ambiência, insatisfação de
funcionários, têm sido recorrentes. Estamos
aguardando uma proposta que favoreça os
trabalhadores.
Outros temas apresentados pelo Sindicato na mesa de negociação foram direcionados à reunião específica sobre SMS.
Por exemplo, os diretores cobraram que
seja implementada a CIPA na plataforma
de Mexilhão; da mesma forma, anunciamos
a necessidade de Técnicos de Inspeção de
Equipamentos implantados em regime de
embarque nas plataformas. A plataforma de
Merluza passará por certificação para SPIE,
porém, não possuí petroleiro responsável
24h na unidade pelo SPIE. Nestas condições,
será difícil aceitar a certificação.
Sobre horas-extra, o Sindicato cobrou
esclarecimentos sobre porquê os dias em
que os técnicos de UTGCA e Mexilhão foram forçados a folgar ainda não foram pagos. Além deste problema, denunciamos
que algumas gerências estão fazendo com
que os petroleiros do horário flexível ultrapassem às 32 horas positivas. Desta forma,
a diferença para mais não está aparecendo
na frequência ou controle parecido, ou seja,
tem petroleiro trabalhando de graça. É preciso corrigir esta distorção.
Também reivindicamos uma melhora
no sistema de ar condicionados do Edisa II
(anexo), pois a operacionalização atual não
tem permitido uma climatização homogênea dos andares. Há lugares, no mesmo
andar, em que está quente e 5 metros do
mesmo ponto está frio. A regularização é urgente para que o local de trabalho fique em
conformidade com a NR 17 (item 17.5.2).
A respeito de irregularidades na plataforma de Mexilhão, recém-enviada ao mar,
cobramos explicações sobre: Técnicos de
Manutenção que trabalham de sobreaviso
teriam passado para o turno e não concor-

Imposto de Renda não
é mais bicho papão

ção do Imposto de Renda, o Sindipetro-LP
está oferecendo gratuitamente o serviço
de orientação e realização para os associados.
De segunda à sexta-feira, um profissional fará plantões na sede de Santos, das

14h às 18h. Os interessados devem ligar e
marcar um horário no Departamento dos
Aposentados, com a Valéria.
Os associados devem vir à orientação
com os seguintes documentos: Demonstrativo de movimentação bancária; de-

Pensando nas dificuldades e dúvidas na hora da confecção da declara-

dam com tal mudança; Técnicos de Manutenção estão praticando manobras da
operação de facilidades (dupla-função); há
Técnicos de Operação que não foram alocados em nenhum dos grupos de embarque
já constituídos. Solicitamos explicações.
Por fim, o Sindicato, novamente, exigiu
um encaminhamento para a concretização
dos Acordos Regionais para fixação dos benefícios Dia de Desembarque e indenização
pelo não cumprimento.
O Sindipetro-LP cobrou respostas ao
RH da RPBC em reunião do dia 10 de fevereiro
Desde a reunião do mês passado, 13
de janeiro, o Sindicato solicitou ao RH da
RPBC o manual de procedimento da AMS.
No encontro de fevereiro, 10, cobramos novamente o envio deste manual e ainda não
foi entregue. Colocar na rede para os trabalhadores é mais que obrigação da Petrobrás.
Mas também deve respeitar o Sindicato e
enviar o documento conforme solicitado.
Mais uma vez o RH respondeu que o
Sindipetro-LP não participará do Grupo de
Ergonomia. Já que não aceitamos a resposta
negativa na primeira reunião do ano, insistimos em fevereiro. A resposta veio no dia 22,
via e-mail: não, nada de Sindicato.
O Grupo de Ergonomia foi criado para
observar, estudar, criar e implantar soluções
através de projetos, acerca da condições de
trabalho dentro da RPBC. Questões como
desconforto térmico no ambiente de trabalho, logística de trajetos em emergência e
seus obstáculos, antropometria (proporções
de degraus), entre outras. Todas as questões
são de âmbito Físico, Ambiental, Cognitivo e
Organizacional. O Sindicato justifica a necessidade de presença no Grupo para discutir
e avaliar as soluções para esses problemas,
fazendo valer de fato a boa condição de trabalho aos petroleiros e garantindo o bom
funcionamento do Grupo.
Parece mentira, mas o RH da Refinaria está querendo enrolar o Sindicato. Os
bombeiros recém contratados estão sendo
limitados ao trabalho em horário administrativo. Já cobramos esta questão mais de
três vezes, e empresa responde com desdém. Passamos a situação à empresa primeiro na reunião de 13 de janeiro, depois
no nosso Boletim de 1º de fevereiro, depois
na reunião do dia 10, e depois, no dia 22, a
companhia enviou ofício informando que
estava aguardando um retorno de férias lá
na REGAP (por que lá sim funciona o rodizio
de saída da ADM e ida para o turno). Que escola de petroleiro é essa que está querendo
plagiar os irmãos?
claração do Imposto de Renda do ano
anterior; demostrativo de rendimento
da Petros; documentação de compra ou
venda de veículos ou imoveis do ano de
2009.
Telefone: (13) 3221.2336, ramal 211

SINDIPETRO-LP

Viúva luta para que empresa
reconheça morte por benzeno

par de olhos brilhantes e o sorriso fácil
de Júlia Mara Marucci de Castro são
sinceros, mas escondem sob a camada de felicidade o drama de uma mulher que
decidiu se rebelar contra uma das maiores mazelas do país: a injustiça.
Júlia é viúva de Roberto Krappa, companheiro cuja história trágica se tornou o símbolo da categoria na luta contra a postura negligente e corporativista da Petrobrás em relação
aos petroleiros contaminados por benzeno.
Operador da área de ETDI, Roberto trabalhou
durante onze anos na RPBC sem saber que aos
poucos, dia a dia, seu organismo estava sendo
consumido por uma substância química cancerígena.
Diagnosticada como leucemia mielóide
aguda, em decorrência da exposição ao benzeno, a doença que o levou à morte foi implacável. Para separá-lo da esposa e dos dois
filhos pequenos foram precisos apenas vinte
e dois dias.
Numa manhã de setembro de 2004, Roberto acordou com o boca tomada por sangue e bolhas nos pés; no dia 14 do mesmo
mês foi internado na Casa de Saúde Santos
com quatro mil plaquetas no sangue, sendo
que a contagem normal oscila entre 150 e
450 mil; cinco dias depois foi transferido para
o Hospital Beneficência Portuguesa de São
Paulo, onde vários ônibus subiam a serra com
companheiros para doar plaquetas. No dia 5
de outubro, após ficar em coma induzido durante toda internação, não resistiu. Tinha apenas 36 anos de idade.
Mas esta história não acaba aqui . A batalha
de Júlia teve início justamente no dia em que
a vida de Roberto chegou ao fim. Sem tempo
para chorar a perda do marido, em vez de se
resignar ou culpar o destino escolheu lutar. Sobretudo, contra a indiferença da Petrobrás.
Luta pelos direitos
Desde que passou a desempenhar o papel
de pai e mãe, Júlia luta para que a empresa reconheça sua responsabilidade pela morte de
Roberto. Mesmo gastando menos de 3% dos
seus rendimentos com folha salarial, incluindo
os aposentados e pensionistas, a Petrobrás
decidiu fechar os olhos para a morte de seu
funcionário e para a vida de sua família. Isso
porque a companhia resiste em assumir a causa da morte como acidente de trabalho.
Logo após a empresa ter registrado o óbito como morte natural, como consta até hoje
no contra-cheque, e depois da abertura da
CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho),
Júlia solicitou junto ao posto Prisma-Petrobrás
a transformação do benefício para morte acidentária. Em função disso, a empresa pediu a
extinção da morte acidentária, gerando dois
processos administrativos simultâneos: um
solicitando a transformação e outro a extinção. Depois de percorrer toda a via burocrática
e chegar na 13ª junta de recurso, o benefício
foi transformado em acidentário por unanimidade.
Após muita resistência, em agosto do ano
passado, Júlia conseguiu outra vitória: o INSS

Roberto Krappa trabalhou durante onze anos
na RPBC sem saber que seu organismo era
consumido por substância cancerígena
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Operador da área de ETDI, Krappa foi vítima de leucemia mielóide aguda

confirmou a causa da morte como acidente de trabalho. O reconhecimento do órgão
federal foi um grande avanço no caso, visto
que partiu de uma instituição soberana, cuja
decisão deve ser acatada de imediato pela
empresa. Entretanto, até hoje a Petrobrás não
modificou o benefício. Quando, com a carta
nas mãos, Júlia foi em setembro de 2009 exigir
seus direitos à Petros, foi pedido um prazo de
60 dias para efetuar a alteração. Já se passaram
quase seis meses e até agora nada.
As justificativas são as mais variadas, embora nenhuma seja suficientemente convincente. Já afirmaram que o processo estava
no departamento jurídico e em outra ocasião
disseram que o novo benefício estava sendo
calculado. Por fim, afirmaram que no Rio de
Janeiro a empresa desconhece o caso.
O fato é que nascida como um patrimônio
do povo brasileiro, a estatal se transformou em
empresa e assim como as grandes multinacionais passou a obedecer a cartilha capitalista,
cujo mandamento inquebrável é obter lucros
a qualquer custo.
Partindo desta premissa, agiu de fato
como empresa. Ao invés de calcular o abalo
emocional da família decidiu fazer as contas
do prejuízo financeiro (imediato e futuro) que
o caso pode gerar.
Para Júlia o sentimento se resume a uma

palavra: decepção. “Durante todo o tempo
que ele estava no hospital, a empresa deu
respaldo e nos acompanhou de perto. Depois
que ele faleceu, assim como o seu número de
matrícula, simplesmente o apagaram de seus
registros e desde então se recusam a reconhecer os meus direitos”.
Assim como ocorreu com o pecúlio, o suplemento mensal pago pela Petros é calculado como se a morte de Roberto não tivesse
sido causada pelo trabalho. Isso acarreta a
perda de direitos imprescindíveis como, por
exemplo, a bolsa-escola para os filhos até a
vida universitária.

Após a perda do marido, Júlia – bióloga
e dentista – teve de aumentar sua carga de
trabalho para manter o padrão de vida dos
filhos. Porém, após tantos anos de luta a dívida que ela cobra não é apenas financeira.
É moral. “Não quero destruir a Petrobrás.
Pelo contrário, quero melhorá-la e mostrar
que por trás de cada trabalhador existe uma
família. Hoje, a Petrobrás enxerga seus funcionários apenas como uma matrícula, não
como seres humanos que ajudam a construir aquele patrimônio”.
Solidariedade
Se depender dela, as lágrimas que um dia
encharcaram os seus olhos não irão cair do
rosto de outras esposas. Sentindo na própria
pele um Primeiro Setor (Estado) omisso e um
Segundo Setor (Empresas) que atua em benefício próprio, vislumbrou como única saída o
Terceiro Setor (Sociedade Civil) para fazer por
conta própria as mudanças necessárias.
Por isso, Júlia está criando uma grande teia
de ação social que será colocada em prática
por meio de uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) em defesa
das vítimas de acidente de trabalho. Além de
promover palestras, estudos, seminários e
assessoria jurídica, o objetivo é pressionar os
órgãos públicos a tomarem medidas de proteção à saúde dos trabalhadores expostos ao
benzeno.
Antes mesmo de sua criação, a instituição já caminha para uma importante
vitória. Será colocado em votação neste
ano, na Câmara de Santos, um projeto de
lei que visa dar mais segurança aos frentistas dos postos de gasolina da cidade.
A intenção é exigir a readequação da infraestrutura desses postos e a adoção de
equipamentos que diminuam os riscos à
saúde dos funcionários, diretamente expostos aos benzeno.
Aos 44 anos, Júlia transformou seu sofrimento em militância. Atualmente, participa ativamente dos encontros da Comissão Nacional do Benzeno e sempre que há
espaço relata o seu drama. Para ela, seria
injusto ficar de braços cruzados. “Vencer
essa causa já se tornou um ponto de honra e fazer com que ela não caia no esquecimento é uma forma de evitar que outras
famílias enfrentem o mesmo sofrimento”.

O que é Benzenismo?
As Indústrias Siderírgucas e Químicas
(Petroquímica, de tintas e vernizes, de
couros, etc.) são as principais responsáveis
pela emissão de vapores tóxicos de benzeno. A prova disso são as vítimas comuns de
Benzenismo que trabalham nestes locais.
O benzenismo aparece como resultado da intoxicação aguda e crônica por
longo período de exposição a concentrações baixas de aromáticos.
A gravidade da intoxicação é resposta
ao tempo de exposição e quantidade de

produto ingerida ou inalada.
O benzeno atinge o sistema nervoso
central e a medula óssea. Entre os sintomas da doença estão cansaço excessivo,
dores de cabeça, tonturas, taquicardia e
hemorragias (estes para os casos menos
graves). As anemias (redução dos glóbulos vermelhos); a leucemia (câncer de
sangue), principal doença causada pelo
benzeno; a perda de consiência e a morte
são consequências de níveis mais altos de
intoxicação.

