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Boletim

Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista
Gestão 2015 -2018

SINDIPETRO-LP REALIZA ASSEMBLEIA DIA 24/10
NOS AJUDE A DEFINIR OS PRÓXIMOS PASSOS, PARTICIPE!

Os petroleiros do Litoral Paulista 
têm compromisso marcado com 
o Sindicato no dia 24: uma nova 

assembleia da campanha reivindicatória, 
que acontece dias após a reunião entre FNP e 
Petrobrás no dia 19, no Rio de Janeiro.

Após a apresentação da primeira proposta, 
recheada de ataques, a categoria rejeitou 
amplamente em todo o país o que Pedro 
Parente chama de “avanços possíveis”. 
Isso demonstra que a falácia do “sacríficio 
necessário”, martelada pelo presidente da 
Petrobrás em cartas à categoria, não pegou. 
Pelo contrário, tem gerado indignação entre os 
petroleiros.

Desde então, mobilizações e atrasos vêm 
sendo realizados. Primeiro, para conscientizar 
a categoria sobre a necessidade da luta. 
Segundo, para demonstrar que é possível 
resistir à tentativa de retirada de direitos, 
que está intimamente ligada ao desmonte da 
Petrobrás.

A assembleia acontece às 17h30, em 
primeira chamada, e às 18 horas, em segunda 
chamada. A expectativa é de que no dia 19 
seja apresentada uma nova proposta. 

Todos estão convocados!

 
 NÃO 

 PRÉ-SAL
 
 

ABRO MÃO!

DO ASSINE NOSSO ABAIXO ASSINADO E VALIDE SUA PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DO SEU E-MAIL

PRESALNAOABROMAO.COM.BR

ASSEMBLEIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ NO DIA 27
No próximo dia 27 de outubro, os associados 

da ativa, aposentados e pensionistas têm uma 
outra importante assembleia para comparecer: 
acontece na sede do Sindipetro-LP, em Santos 
(Av. Conselheiro Nébias, 248 – Vila Mathias 
-Santos) e na sub-sede de São Sebastião (Rua 
Auta Pinder, 218 - Centro- São Sebastião)  às 
17h30, em primeira chamada, e às 18h00, em 

segunda chamada, a assembleia de leitura, 
discussão e aprovação ou não da Previsão 
Orçamentária do Sindicato, referente ao 
exercício de 2017, com o respectivo parecer do 
Conselho Fiscal. A participação da categoria é 
fundamental para garantir que a administração 
dos recursos e patrimônio dos associados seja 
transparente.

JÁ CHEGOU A SUA? SINDICATO ENVIA AOS ASSOCIADOS
CARTA COM UMA MENSAGEM: PRECISAMOS DE VOCÊ!

Os associados do Sindipetro-LP, ativos, aposentados e pensionistas, 
receberam nos últimas dias em suas casas uma carta do Sindicato. 
Com uma mensagem contundente: precisamos de você! A iniciativa, 
aprovada na assembleia de 21 de setembro, tem por objetivo convocar 
todos - sem excessão - a participar ativamente da luta em defesa da 
Petrobrás e de nossos direitos.

Sozinho, o Sindicato não será capaz de responder os ataques à altura. 
Sem a Petrobrás, não existirá Petros, AMS, Benefício Farmácia, nada disso. 
Por isso, como afirmamos na carta, participe das assembleias, dê sua 
opinião, nos ajude nos piquetes e mobilizações, mesmo que não seja na 
sua unidade, mesmo que seja aposentado ou pensionista. Somos uma 
categoria só, numa só luta. Esta tarefa é de todos!
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PETROLEIROS APRESENTAM PROPOSTAS E RESOLUÇÕES 
NO 1° SEMINÁRIO DE GREVE DO LITORAL PAULISTA

Realizado no dia 7 de outubro, o 1º Seminário 
de Greve dos petroleiros do Litoral Paulista contou 
com participação significativa de trabalhadores de 
todas as unidades do  Sistema Petrobrás da região. 
De Cubatão ao Litoral Norte, a categoria contou com 
representantes de todos os setores da empresa. 

ENCAMINHAMENTOS
Dentre os encaminhamentos, que serão 

apresentados à FNP como sugestão para que se 
apliquem em todas as bases, a categoria indicou 
mobilizações como a “Greve de Zelo”, que consiste 
no cumprimento rigoroso de todos os itens de 
segurança operacional. Outra alternativa é a 
Greve Intermitente, em que a cada dia um setor da 
empresa é paralisado. 

A criação de um comando de greve local também 
foi sugerido. Através dele, diretoria e trabalhadores 
de base avaliariam a mobilização diariamente, 
dando os encaminhamentos necessários.

Também preocupa a categoria a falta de 
alinhamento entre o pessoal da área operacional 
e do administrativo. Historicamente, a participação 
do pessoal da operação nas greves é maior do que 
dos que trabalham no regime administrativo, onde 
há mais gerentes e chefes por trabalhador do que 
em qualquer outro setor. Com isso, o assédio atua 
como obstáculo concreto para a adesão de boa parte 
dos trabalhadores. A sugestão dos petroleiros é que 
se intensifiquem informes sobre as negociações 
e a importância das mobilizações para barrar os 
ataques.

Também será encaminhada à FNP sugestão de 
criação de cartilha de greve, que deverá conter 
informações sobre os tipos de mobilizações, 
orientações para realizar operação padrão, exemplos 
de assédio e ações antissindicais, entre outros.

PETROLEIROS RECLAMAM DE FALTA 
DE REEMBOLSO DO PROGRAMA 
JOVEM UNIVERSITÁRIO

O Sindipetro-LP tem recebido diversas reclamações 
de petroleiros que não foram ressarcidos dos valores 
do Programa Jovem Universitários nos meses de junho 
e julho deste ano. Como sempre é feito nos períodos de 
rematrícula, para receber o benefício o trabalhador deve 
comprovar que sua matrícula ou de seu dependente está 
devidamente registrada.  A atualização é feita pela internet, 
por meio do Botão Compartilhado.

A comprovação de matrícula deveria ser feita até o dia 
31 de agosto. Mesmo com a comprovação em dia, muitos 
trabalhadores não foram reembolsados.  O Sindicato 
pede a todos que não receberam o reembolso nos meses 
de junho e julho que entrem em contato com o Jurídico do 
Sindipetro-LP.  Iremos levar todos os casos para a mesa 
de negociação do ACT e exigir da empresa uma solução 
imediata.

O Jurídico atende no número (13) 3202-1101. Em São 
Sebastião, o telefone é (12) 3892-1484  ou 3892-5155.

MPF RECEBE REPRESENTAÇÃO DA 
AEPET CONTRA PEDRO PARENTE

O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro 
comunicou à AEPET a instalação de procedimento 
preparatório referente à representação que o vice-presidente 
da Associação, Fernando Siqueira protocolou, solicitando 
o impedimento de Pedro Parente como presidente da 
Petrobrás. Segundo o MPF, a representação será  analisada 
pelo Procurador da República Antônio do Passo Cabral. Na 
representação, Siqueira aponta atos lesivos à Petrobrás, 
quando Pedro Parente era o presidente do Conselho de 
Administração da empresa e também denuncia a venda do 
campo de Carcará, da BR Distribuidora, da Transpetro e da 
malha de gasodutos do sudeste.

PALESTRANTES
O Advogado do sindicato, José 

Henrique Coelho, falou do direito de 
greve e das diferentes modalidades 
de mobilização praticadas durante 

as negociações salariais. Coelho 
falou também sobre a questão do 

interdito proibitório, medida judicial 
usada pelas empresas para barrar 

as mobilizações, sobre o dissídio 
coletivo, entre outros pontos. Flavio 

Saraiva, presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais 

de Santos (Sindserv), apontou 
alguns desafios, começando 

por identificar os inimigos dos 
trabalhadores. Dentre eles, o 
Governo Temer, fantoche das 
empresas multinacionais, é a 

grande imprensa, que tem feito 
campanhas favoráveis às medidas 

impopulares, como a reforma da 
previdência, venda de estatais e 

flexibilização da CLT
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SINDIPETRO-LP ATRASA ENTRADA DOS PETROLEIROS
DA P-66 NO ESTALEIRO DE ANGRA DOS REIS

Não poderia ser melhor: o primeiro 
contato do Sindipetro Litoral 
Paulista com os petroleiros que 

estão no estaleiro de Angra dos Reis 
para a partida da P-66, a primeira 
plataforma própria da Petrobrás para o 
pré-sal da Bacia de Santos, transformou-
se num atraso de aproximadamente 
duas horas no último dia 11.

A adesão dos trabalhadores, de todos 
os setores, foi muito grande mesmo com 
a tentativa de intimidação da segurança 
patrimonial. O chefe de segurança 
tentou a todo momento criar um clima 
de tensão com o Sindicato, ordenando 
que funcionários filmassem de maneira 
ostensiva todo o ato. Por fim, quando os 
trabalhadores entravam para trabalhar, 
houve a tentativa absurda de impedir 
a entrada de dois petroleiros como 
retaliação. Os demais trabalhadores se 
recusaram a entrar até que a entrada 
fosse liberada, demonstrando que a 

categoria unida é mais forte que qualquer 
chefe truculento. 

Apesar de hoje estarem no estado do 
Rio de Janeiro, esses trabalhadores estão 
lotados na UO-BS, unidade que compõe 
a base representativa do Sindipetro-LP. 
Além das demandas específicas da força 
de trabalho no estaleiro, como regime 
de trabalho e direitos não cumpridos, o 
diálogo serviu também para discutir os 
desafios do ACT, os ataques à Petrobrás 
e a tentativa de venda do pré-sal. Dentro 
deste pacote, foram comentados ainda 
outros ataques do governo Temer, como a 
PEC 241 e as reformas da previdência e 
trabalhista.

Além de recolher assinaturas para a 
campanha “Do pré-sal não abro mão”, 
os dirigentes ainda distribuiram boletim 
impresso específico sobre as demandas 
dos trabalhadores da P-66, que após anos 
de obras e incertezas deve ter sua partida 
realizada no início de dezembro.

MOBILIZAÇÃO

 OS ABUSOS NA P-66
Diferente dos projetos da UO-BC ou UO-

RIO, ou mesmo da Plataforma de Mexilhão 
(UO-BS), a equipe de operação da P-66 
vem sendo completada nas semanas que 
antecedem a saída da unidade. Além disso, 
só está sendo implantada em regime de 
embarque no final da obra, passando por 
diversos transtornos para efetivação em 
virtude de problemas “administrativos”. 
Em outras unidades, isso acontecia com no 
mínimo 6 meses da saída das plataformas.

Somente depois de dois anos 
das primeiras denúncias de alguns 
trabalhadores, que também foram 
reportadas pelo Sindicato à UO-BS, 
uma parte significativa dos empregados 
da gerência de operação das novas 
plataformas teve o direito à implantação 
retroativa reconhecido. Entretanto, ainda 
há trabalhadores de diversas gerências de 
apoio em caso semelhante tratados com 
descaso.

A empresa também não vem respeitando 
o descanso semanal remunerado dos 
trabalhadores no estaleiro, previsto na CLT 
em seu artigo 67: “Será assegurado a todo 
empregado um descanso semanal de 24 
(vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, 
salvo motivo de conveniência pública ou 
necessidade imperiosa do serviço, deverá 
coincidir com o domingo, no todo ou em 
parte”.

Até inventar um novo horário e regime 
de trabalho no estaleiro inventaram, com 
um horário “administrativo” das 13 às 
22h, para garantir a presença de técnicos 
acompanhando trabalhos até a noite, 
quando sabemos que este tipo de atividade, 
para garantir a continuidade operacional, 
nada mais é que um turno, mas com outro 
nome para que os trabalhadores não 
recebam as folgas e remuneração devida.

TST ADIA MAIS UMA VEZ SESSÃO QUE IRÁ DECIDIR 
SOBRE DISSÍDIO COLETIVO DE RMNR

O Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) retirou da pauta do dia 
17, a sessão para uniformização de 
jurisprudência que discute o critério 
de cálculo da parcela Remuneração 
Mínima de Nível e Regime (RMNR) da 
Petrobrás.

Não há data programada para 
nova avaliação. A pauta já havia 
sido adiada em abril. O processo de 
dissídio coletivo da RMNR está em 
tramitação desde 2014.
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CÂMARA APROVA VENDA DE ATÉ 100% DO PRÉ-SAL 
BRASILEIRO ÀS MULTINACIONAIS. A LUTA CONTINUA!

SOBERANIA NACIONAL

O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou, no último dia 5 de outubro, o 
Projeto de Lei 4567/16, de autoria do 
então senador José Serra (PSDB), que 
libera multinacionais para explorar o 
pré-sal brasileiro sem a participação 
da Petrobrás, que detinha 30% de 
participação mínima. Além disso, a 
companhia deixa de ser a operadora de 
todos os blocos de exploração do pré-
sal, como previa o regime de partilha de 
produção.

Com isso, mais uma vez é imposto 
ao Brasil o papel de país-colônia. Já 
levaram nosso ouro, pau-brasil e o café. 
Agora, aprofundam a entrega do petróleo 
brasileiro. Os deputados precisam votar 
ainda os destaques apresentados ao 
texto, que podem, se aprovados, manter a 
atual obrigação. Na votação desta quarta, 
foram 292 votos a favor do projeto e 101 
contra.

Durante toda a sessão, assim como em 
outras oportunidades, a oposição obstruiu 
os trabalhos para adiar a votação e assim 
ganhar tempo para ampliar a campanha 
junto à sociedade contra a entrega desta 
riqueza. Além disso, desde o início da 
semana dirigentes petroleiros da FNP 
e FUP marcaram presença em Brasília 
para pressionar os deputados. Como 

Petroleiros da FNP e FUP durante votação do PL 4567, no Congresso Nacional

O pré-sal foi descoberto pela Petrobras 
em 2007, graças à tecnologia desenvolvida 
- pela empresa e seu corpo técnico - de 
extração em águas ultra-profundas. 
À época, multinacionais como a Shell 
chegaram a se aventurar no pré-sal, porém 
desistiram diante do desafio tecnológico e 
financeiro enfrentado. Apenas a Petrobrás 
teve a capacidade técnica e ousadia 
necessárias, sendo a responsável por 
encontrar uma das maiores reservas de 
petróleo nas últimas décadas no planeta. 

Com a mudança aprovada na 
Câmara, a companhia poderá escolher se 
participa ou não da extração em campos 
futuramente leiloados pela Agência 
Nacional do Petróleo. Anteriormente, a 
companhia tinha garantido ao menos 
30% - fatia que já permitia ao estrangeiro 
abocanhar 70% de nossas riquezas. Foi o 
que permitiu, por exemplo, o maior campo 

de petróleo já descoberto (Libra) no 
país ter sido leiloado para o estrangeiro 
em 2013, com as multinacionais 
abocanhando 60% do campo.

Pela gestão neoliberal de Pedro Parente, 
alinhado aos interesses do governo 
ilegítimo de Temer, não há dúvidas de 
que as multinacionais serão privilegiadas. 
Agora, está aberto o caminho para que 
a Petrobrás tenha participação zero nos 
próximos blocos de exploração em nome 
de uma “parceria” produtiva apenas 
para o lucro de estrangeiras parasitas. 
Em declarações à imprensa, Parente já 
afirmou em algumas ocasiões que acha 
“importante para o País que a Petrobrás 
não seja obrigada a participar de todos os 
campos”. Em julho, ele vendeu para uma 
estatal da Noruega a fatia da Petrobras 
(66%) em um campo que deve entrar em 
operação em 2020. Negócio selado a preço 

de banana. Ou seja, é improvável que a 
empresa opte por participar da exploração 
de pré-sal em leilões realizados no 
governo Temer. E não só devido à posição 
de Parente. Temer é a favor da livre acesso 
por parte das multinacionais e conta com 
os investimentos delas para estimular 
o crescimento do País. Em viagem 
aos Estados Unidos em setembro, o 
peemedebista reunira-se com investidores 
e prometera que em “brevíssimo tempo” 
mudariam as regras do jogo, e a 
exploração do pré-sal seria liberada ao 
capital estrangeiro. 

A lei nasceu de uma proposta feita 
no Senado pelo ministro das Relações 
Exteriores, o tucano José Serra, em 2015, 
aprovada pelos senadores no início 
deste ano após acordo selado entre 
Renan Calheiros e a então presidente 
Dilma Roussef (PT).

prevíamos, apenas uma mobilização 
popular que envolvesse toda a sociedade 
brasileira seria suficiente para barrar esse 
crime de lesa pátria.

Segundo Fábio Mello, diretor do 
Sindipetro-LP que esteve em Brasília na 
votação, a luta não será encerrada.

“Seguimos com a campanha “Do pré-
sal não abro mão na rua. Em hipótese 
nenhuma, iremos esmorecer e deixar 

pra trás uma campanha que tem como 
um dos seus eixos a conscientização 
da população. Leis são instituídas e 
revogadas. E sabemos que se houver 
pressão popular, podemos reverter 
este cenário. É muito difícil, vivemos 
uma época de ataques. Mas é nossa 
obrigação, enquanto petroleiros, explicar 
pra população o que está acontecendo 
com a maior riqueza do país”.

VENDA DE CARCARÁ SINALIZA: PARENTE E TEMER FARÃO
DE TUDO PRA DEIXAR A PETROBRÁS FORA DO PRÉSAL


