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Dia 16: Frente Sindical Classista promove atividade de formação com Mauro Iasi
A Frente Sindical Classista da Baixada Santista promove
no próximo dia 16 de novembro, quinta-feira, às 19 horas,
formação política com o professor Mauro Iasi. A atividade é
aberta ao público e acontece na sede do Sindipetro-LP
(Av. Conselheiro Nébias, 248).
Nesta dura conjuntura para os trabalhadores brasileiros,
que enfrentam uma devastação histórica de direitos, é
preciso colocar a classe trabalhadora em luta, em movimento.
A aprovação da lei que libera a terceirização irrestrita, a
contrarreforma trabalhista, a ameaça de uma reforma da

previdência, impõem à classe trabalhadora brasileira um
nível de exploração ainda maior.
Por isso, é preciso resistir. E sem uma análise rigorosa
do momento que vivemos, sem identificar nossas tarefas,
inimigos, aliados, não conseguiremos barrar os ataques dos
patrões e governos que recaem sobre o povo trabalhador e
pobre.
Por isso, a Frente Sindical convida todos os ativistas da
região a participar desta atividade.
Quem sabe mais luta melhor! Participe!
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REUNIÃO NA OAB/RJ

FNP E ENTIDADES CRIAM ESTRATÉGIA CONTRA FORMA
DE EQUACIONAMENTO APRESENTADA PELA PETROS

C

omo já
informado na
edição anterior, o
Conselho Deliberativo
da Petros aprovou
o equacionamento
do déficit do Plano
Petros do Sistema
Petrobrás (PPSP). A
direção da Petrobrás
informou que o
déficit, atualizado,
atingirá cerca de R$
27,7 bilhões. É sobre
este valor que os
ativos, aposentados e
pensionistas e terão
calculadas suas
contribuições extras,
que em alguns casos
aumentam em mais de
três vezes os valores
de contribuição da
Petros.
Desde que
foi aprovado o
equacionamento,
diversas iniciativas
importantes
começaram a ser
construídas. Uma
delas foi a reunião
realizada no dia
25 de setembro, na

1 Notificações
extrajudiciais:
notificar a
Petrobrás, Previc,
Petros e demais
órgãos do
governo, acerca
do plano de
equacionamento,
que não seguiu os
tramites legais;

defender os
interesses dos
participantes da
Petros;

3 Ajuizar ações

nos processos
administrativos
e judiciários
existentes, para

de cobranças,
com diversos
objetos diferentes
e correlacionados,
apontando
cada tema
controverso desse
equacionamento,
buscando as
aplicações
na esfera

OAB/RJ. O encontro
teve a presença de
representantes da FNP
(Federação Nacional
dos Petroleiros),
FENASPE (Federação
das Associações
dos Aposentados,
Pensionistas e
Anistiados do
sistema Petrobrás
e Petros), GDPAPE
(Grupo em Defesa
dos Participantes

da Petros), além
de participantes
e assistidos
independentes que
estiveram no evento.
A reunião buscou
responder dúvidas
dos presentes e
estabelecer um plano
coordenado pelas
entidades envolvidas
no processo de
discussão do Plano
de Equacionamento.

2 Ingressar

administrativa e
judiciária;

4 Impetrar
mandado de
segurança
contra o
equacionamento,
após
homologação da
Previc;

5 Elaboração de
ações individuais
(ou em grupo)
com adoção de
teses unificadas.
Destacamos no
quadro acima cinco
medidas que serão
adotadas.
A estratégia
jurídica coordenada
envolve também o
Ministério Público e
a Procuradoria Geral
da República, com
cobrança de dívidas
específicas como:
Sopão, Grupo 78/79,
regresso de ações
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judiciais, RMNR,
PCAC etc. Todas
essas dívidas estão
relacionadas na
cartilha “Em Defesa
do Fundo de Pensão
da Petrobrás”,
enviada em 2016
aos associados e
disponível também
em nosso site sindipetrolp.org.br.
O SindipetroLP tem realizado
diversos encontros
e palestras com
participantes e
assistidos, tirando
dúvidas e explicando
a estratégia decidida
na reunião da
OAB. As entidades
já deram início
à maioria das
iniciativas. Embora
exista um esforço
de unificação das
iniciativas, FUP e
AMBEP preferiram
não participar do
Encontro da OAB/RJ
e estão atuando de
forma independente.

Em plenária na ABI, fórum
em defesa do fundo
Com a presença de
mais de 250 pessoas,
no último dia 20 de
outubro foi realizada a
2ª plenária do Fórum
Unificado em Defesa da
Petros. O evento ocorreu
na Associação Brasileira
de Imprensa (ABI), no Rio
de Janeiro. Os presentes
discutiram estratégias
contra a proposta de
equacionamento do
déficit do Plano Petros
(PPSP), calculado em
mais de R$ 27 bilhões.
A FNP e
seus sindicatos,
conjuntamente com
a FENASP, AEPET e
GDPAPE, entidades que

compõem este fórum,
esclarecem que todas as
ações administrativas
e jurídicas estão sendo
tomadas para defender
todos os participantes
ativos, aposentados
e pensionistas, por
um equacionamento
justo. Esclarece
também que todas
estas medidas serão
para defesa coletiva e
que ações individuais
serão discutidas
posteriormente, mas
são objeto da estratégia
de defesa que cada
sindicato e associação
coordenarão junto aos
seus associados.

O tamanho do ataque sobre
os participantes e assistidos
A menor alíquota
de contribuição
extraordinária para os
participantes ativos será
de 3,20% e incidirá sobre
salários de contribuição
de até R$ 2.765,66,
correspondente à metade
do teto de contribuição do
INSS.
Quem ganha acima
disso pagará 3,20% sobre
essa parte do salário de
contribuição mais 6,63%
sobre a fatia do salário
de contribuição que vai
de R$ 2.765,67 até R$
5.531,31 (teto do INSS).
Para quem ganha
mais que o teto do INSS,
o processo de cobrança é
igual: a primeira fatia do
salário de contribuição
paga 3,20%, a segunda
paga 6,63% e apenas
na parte do salário de
contribuição que passa
de R$ 5.531,31 é que a
taxa será de 24,34%.

A contribuição extra
será a soma desses
descontos. Isso significa
que ninguém pagará
a alíquota máxima
de 24,34% sobre o
total do seu salário
de contribuição, mas
sim o resultado da
combinação das três
alíquotas. Num salário
de contribuição de R$
10 mil, por exemplo, a
contribuição extra será
R$ 1.359,54 ou 13,59%.
O equacionamento
proposto pela Petros
impõe o pagamento,
ao longo de 18
anos, de mais de
R$ 14 bilhões aos
participantes do plano
entre trabalhadores
ativos, aposentados e
pensionistas do Sistema
Petrobrás. Hoje, o
Plano conta com 83 mil
participantes e 64 mil
assistidos.
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Em grupo de trabalho, entidades conjuntamente com a Petrobrás
e Petros discutem saídas para o equacionamento
No último dia 6 de
novembro, a Federação
Nacional dos Petroleiros
(FNP) participou da
reunião de elaboração
do Grupo de Trabalho
(GT), que visa discutir
o equacionamento
da Petros. Segundo
o RH da Petrobrás,
a iniciativa visa
desenvolver estudos
complementares
para a reduzir aos
participantes e
assistidos os impactos
do equacionamento do
déficit do fundo.
Durante a reunião
ficou definido que o GT
irá se encontra duas
vezes por semana, todas
as terças e quintasfeiras, durante 60 dias
corridos. Nas terças,
os encontros vão ser
realizados das 9 às 18
horas. Nas quintas, o
Grupo irá se reunir na
parte da tarde, a partir

das 13 horas.
Segundo Paulo Ferraz
Mansur, da gerência do
RH da Petrobrás, caso
os 60 dias não forem
suficientes para se
chegar a uma solução,
um documento será
encaminhado à direção
da Petrobrás solicitando
a continuidade das
discussões.
Os encontros de
trabalho vão começar
oficialmente no dia 14
de novembro, dia em
que a Petrobrás e a
Petros vão falar sobre os
motivos que as levaram
a escolher o modelo
de equacionamento
proposto.
Nas reuniões
seguintes, as entidades
integrantes do GT
vão expor ideias,
preocupações e
sugestões de soluções.
Posteriormente, vão
implementar propostas

definidas em conjunto.
No decorrer da
reunião, a FNP
sugeriu que o prazo
da implantação do
equacionamento seja
adiado, junto à Previc,
por mais 90 dias. Houve
consenso entre as
entidades participantes
do GT sobre este ponto.
Segundo Mansur,
a proposta vai ser
analisada e verificada a
viabilidade do pedido.
O RH ainda informou
que vai criar um
canal aberto para que
as pessoas enviem
sugestões.
A FNP está composta
com a Fenaspe, AEPET
e GDPAPE, participaram
da reunião e também
participaram da
reunião Federação
Única dos Petroleiros
(FUP), Federação dos
Marítimos, Petros e
Petrobrás.

Sobre as ações da
Ambep e FUP
Antes mesmo
da aprovação do
equacionamento,
a AMBEP vem
incentivando a
adesão de seus
associados em
uma ação que,
basicamente,
questiona este
equacionamento
a partir de duas
premissas: a situação
dos ativos da Petros
e a responsabilidade
das patrocinadoras na
baixa rentabilidade
desses ativos.
Já a FUP não
reconhece os erros
que cometeu à frente
da Petros (e da
própria Petrobrás) e
mantém uma linha
isolada de atuação,
responsabilizando
aqueles que

mantiveram
seus direitos na
repactuação e
insistindo na cisão
do nosso plano e
na separação de
massas, o que só
agrava os nossos
problemas e facilita
a sanha entreguista
da atual diretoria
da Petrobrás.
Sistematicamente,
a FUP aprovou as
contas da Petros,
sem qualquer
questionamento
relevante. Chegando
ao ápice, nesse
ano, de negociar
a aprovação das
contas no CD pelo
compromisso em
realizar a separação
de massas que
a Petros voltou a
defender.

FNP esclarece categoria sobre a questão do défict

Os problemas do PPSP

A Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) e seus sindicatos,
conjuntamente com a FENASP,
AEPET e GDPAPE vem informar
aos participantes que este grupo
está tomando todas as ações
administrativas e jurídicas
coordenadamente para defender
todos os participantes ativos,
aposentados e pensionistas, por um
equacionamento justo. Escalarece
também que todas estas medidas
serão para defesa coletiva e que
ações individuais serão discutidas

Temos afirmado
repetidamente que os
problemas do PPSP não
têm uma só origem,
e muito menos, uma
só solução. A divisão
do déficit técnico em
duas partes, estrutural
e conjuntural, ajuda
a entender: a parte
conjuntural se refere
a problemas com a
situação específica
de ativos que a Petros
detêm e não estão

posteriormente, mas são objeto
da estratégia de defesa que cada
sindicato e associação coordenarão
junto aos seus associados.
Informa ainda para tomarem
cuidado com as promessas e ações
precipitadas com o intuito de se
aproveitar da situação em que os
participantes se encontram.
A FNP orienta procurar o jurídico das
instituições as quais são associados.
No caso de não serem associados,
procurar as instituições de interesse
para esclarecer as suas dúvidas.

rentabilizando como
deveriam. Dos R$ 27
bilhões cerca de R$
10 bilhões se referem
a esses problemas
conjunturais. O restante
é o que chamamos de
déficit estrutural, e se
refere aos problemas
específicos que estamos
enfrentando, como a
questão da Família
Real, do teto dos 90%,
das ações de níveis, do
Acordo de Níveis etc.

SIM,
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É POSSÍVEL IMPEDIR A

REFORMA TRABALHISTA

EM NOSSO ACORDO COLETIVO!
N

acionalmente,
os petroleiros
rejeitaram a
primeira proposta da
Petrobrás. Recheada
de ataques, reduzindo
direitos e depositando
nas costas dos
trabalhadores uma
conta que não criamos,
a direção da companhia
alinha-se à política
do desgoverno Temer
de sacrificar a classe
trabalhadora para
beneficiar a elite
nacional e internacional.
A indignação da
categoria se expressou
nas votações em todas
as bases. Foi por ampla
maioria a rejeição da
minuta apresentada pelo
RH Corporativo
Com isso, foi dado
o primeiro passo para
concretizar a palavra de
ordem “Nenhum direito
a menos”. Mas é preciso
mais. Pedro Parente,
homem de confiança
do governo ilegítimo
de Temer, não irá ceder
facilmente. Retomando
o projeto privatista de
Fernando Henrique
Cardoso, do qual já
foi ministro na década
de 1990, Parente vem
comandando o projeto
de sabotagem contra a
Petrobrás.

Venda de ativos
valiosos a preço de
banana, entrega do présal para o estrangeiro
e agora, na campanha
reivindicatória, a
tentativa de reduzir
direitos históricos da
categoria. Redução de
jornada com redução
salarial, corte no
pagamento de horas
extras, fim do Benefício
Farmácia e Programa
Jovem Universitário, são
alguns dos ataques. Este
é o portfólio do atual
presidente da Petrobrás,
cujo currículo lhe
credencia como inimigo
do país e da Petrobrás.
Por isso, a luta só
começou. A principal
tarefa dos petroleiros
e petroleiras nessa
campanha reivindicatória
é, sem dúvidas, impedir
que a reforma trabalhista
entre em nosso ACT principal estratégia de
Parente para este ano.

Negociado
prevalece sobre
o legislado
Somos uma das
categorias mais
combativas do país.
Temos tradição de
luta. Trabalhamos

na maior empresa
do país, propulsora
do desenvolvimento
nacional. Isso explica
o fato de termos um
dos melhores acordos
coletivos do Mundo. Por
isso, devemos defende-los
com afinco, pois avança
sobre os direitos mínimos

garantidos pela legislação.
Com a reforma, o problema
é que os acordos coletivos
irão prevalecer não mais
quando estes forem
superiores ao que lei
garante como mínimo, mas
sim em todo e qualquer
caso. Ou seja, uma
negociação poderá impor

à revelia da legislação
a retirada de direitos.
Isso porque o negociado
passa a valer mais que o
legislado. Exceto questões
como salário mínimo,
FGTS, férias proporcionais
e décimo terceiro, que
seguem inegociáveis, todo
o resta está sob ameaça.
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GIRO PELA BASE: PETROLEIROS INTENSIFICAM

A

pós a deliberação da categoria,
em assembleia no dia 6, rejeitar a
proposta da empresa e aumentar
as mobilizações em todas as unidades, o
Sindipetro-LP partiu para o contra-ataque,
realizando atrasos em todas as bases do
Litoral Paulista. Infelizmente, no dia 13 de
outubro, a empresa marcou reunião com
a FNP e como um ato de desrespeito a
categoria não compareceu frustrando assim
o anseio de todos para a continuidade das
negociações do acordo coletivo. A partir dessa
negativa as mobilizações no Litoral Paulista se
intensificaram ainda mais.
Graças às mobilizações iniciadas nas bases
da FNP, conseguimos tirar da empresa uma

nova data para reunião com a Petrobrás, que
foi realizada no último dia 03 de novembro,
aonde a empresa recuou da data limite de
negociação do ACT prorrogando para o dia 30
de novermbro.
Com os petroleiros das plataformas, o
sindicato tem reforçado, orientações enviadas
para os embarcados em Merluza, Mexilhão
e P-66. As conversas no aeroporto acontecem
duas vezes por semana e renderam nas últimas
semana atrasos nos voos programados.
Confira a cronologia do movimento nas
demais unidades:
No dia 10 de outubro, os atrasos foram
concentrados na RPBC, com todos os turnos e
ADM.

No dia seguinte (11), uma comitiva de
representantes dos petroleiros das bases da
FNP estiveram no Rio de Janeiro para se reunir
com a Petrobrás, mas foram surpreendido
com cancelamento feito pela Petrobrás,
alegando que não havia nova proposta para
apresentar.Em protesto, os dirigentes da
FNP realizaram um ato em frente ao Edifício
Senado (Edisen).
No dia 16, foi a vez da UTGCA realizar
atrasos na unidade. O protesto ganhou ainda
mais voz, ao juntar com a mobilização dos
empregados da empresa G&E, que foram
demitidos na troca de contrato e enfrentam
redução dos salários.
No dia 19, foi a vez de setorial com os

BENEFICIÁRIOS ATIVOS DA AMS PRECISAM FAZER
RECADASTRAMENTO ATÉ O DIA 15 DE DEZEMBRO
A AMS está convocando
os beneficiários ativos para
efetuar recadastramento.
Além de ser necessário
para uma melhor gestão do
plano, o recadastramento,
que está em andamento
até 15 de dezembro, atende
recomendação de auditoria
externa. Periodicamente,
essa revisão cadastral deve
ser feita pela companhia. Os
dados atualizados garantem
projeções atuariais baseadas em
informações mais precisas.
Atualmente, a AMS tem cerca

de 290 mil beneficiários entre
empregados, aposentados,
pensionistas e seus dependentes.
O último recadastramento foi
realizado entre 2008 e 2009. Por
este motivo, informações como
a data de nascimento e nome
do beneficiário precisam ser
validados para garantir que os
custos projetados do plano de
saúde sejam confiáveis.

presentes em nossos sistemas.
Só se houver alguma
necessidade de atualização
será exigido o encaminhamento
de comprovantes. Ao final do
preenchimento do formulário,
é apresentada a relação
de comprovantes a serem
anexados de acordo com os
campos que estejam sendo
atualizados.

FORMULÁRIO
O formulário de
Recadastramento da AMS
apresenta as informações

COMO SE RECADASTRAR
Os empregados devem fazer
o recadastramento via Botão
Compartilhado. No campo

“serviço”, deve ser digitada a
palavra “recadastramento”.
Desde 10 de novembro,
aposentados e pensionistas
podem se recadastrar, também
via Botão Compartilhado, pelo
Portal AMS.
Com exceção da
Petrobrás Distribuidora, o
recadastramento é obrigatório
para todos os beneficiários.
O Sindipetro-LP disponibiliza,
na sede e subsede, uma
funcionária para realizar o
cadastro dos associados. É
importante comparecer ao local
munidos dos dados solicitados
abaixo. Qualquer duvida basta
entrar em contato através do
telefone (13) 3202 1100, na sede,
ou (12) 3892.1484, na subsede. -
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PROTESTOS APÓS JOGO DURO DA EMPRESA
petroleiros do edifício sede do pré-sal em
Santos, Edisa Valongo. Na pauta, ACT,
equacionamento do plano Petros, entre
outros.
O dia 20 foi mais um dia marcado pela
tensão entre PM e trabalhadores na UTGCA.
Durante mais um dia de mobilização em
solidariedade aos trabalhadores em greve
da G&E. O aparato policial foi reforçado
e tentou impedir o acesso da diretoria do
Sindipetro-LP na unidade. A orientação era
de que somente trabalhadores poderiam
passar. Os representes do Sindtricon
também foram impedidos de passar.
Dia 24: Durante a manhã os petroleiros
da RPBC participaram de mais um dia de
Nome do beneficiário;
- Data de nascimento;
- Nome da mãe (esta informação
é obrigatória e atende norma da
ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar);
- Sexo;
- Estado civil;
- Grau de parentesco dos
dependentes (verificação das
condições de elegibilidade);
- Endereço completo
- Dados adicionais de contato
- CPF - A validação do CPF é
obrigatória para os maiores de
18 anos e recomendado para
os maiores de 12 anos para fins
de atendimento a exigências
do projeto eSocial do Governo
Federal, assim como da Receita
Federal.

mobilização. À tarde, foi a vez do grupo 5 se
mobilizar com atraso.
No dia 26, a diretoria do Sindipetro-LP
participou de ato em frente à portaria 10 da
RPBC, juntamente com representantes do
Sindicato dos Metalúrgicos, pra bater um
papo com o pessoal da SGS. A terceirizada
assume o contrato que era da AUTVALE e
tenta impor aos trabalhadores uma redução
de 50% em seus salários pautada na crise
do país. Mentira! A redução dos salários visa
explorer os trabalhadores e manter o lucro
das empresas.
Dia 1 de novembro: As mobilizações
no dia 1º foram nos terminais de Pilões e
Alemoa. Assim como na RPBC, UO-BS e

UTGCA, o atraso envolveu os trabalhadores
terceirizados, que passam pela troca de
contrato das empresas . A mudança vem
acarretando o rebaixamento de salários,
perda de direitos e precarização do trabalho.
Esse absurdo vem acontecendo em todo
Sistema Petrobrás. Além disso, esses mesmos
trabalhadores perdem a representação
sindical porque muitas vezes as empresas
não reconhecem sua abrangência na área.
As mobilizações seguem durante toda
semana ou até que a Petrobrás apresente
uma proposta decente e dígna aos
trabalhadores, que mantém a empresa
recordista em produção.
Estamos em luta!

SINDIPETRO-LP LANÇA CAMPANHA
DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Em virtude do número
expressivo de associados
com dados inexistentes ou
desatualizados, o Sindipetro-LP
está convocando a categoria
a realizar o recadastramento
de suas informações junto à
entidade.
Dados como telefone, e-mail
e endereço, além de fotos,
seja de sócios diretos ou de
dependentes, estão na lista
de prioridades desta etapa de
atualização cadastral.
As informações podem ser
repassadas ao Sindicato através

do preenchimento da ficha de
atualização (que está disponível
no nosso site) e encaminhadas
à sede e subsede, aos nossos
diretores ou enviadas através
do e-mail secretaria@
sindipetrosantos.com.br. É
necessário encaminhar uma
cópia da certidão de nascimento
ou RG dos dependentes e
para os que aindam cursam
faculdade deve ser enviado
também o comprovante de
matrícula ou mensalidade.O
telefone para contato é: (13)
3202.1102.
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SINDIPETRO-LP PROMOVE
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 16 de dezembro
(sábado) os associados e
dependentes habilitados
do Sindipetro-LP têm
compromisso marcado - a
festa de confraternização para
comemorar os 59 anos de
fundação da Entidade. O evento
acontecerá das 12h00 às
20h00 na sede do Sindicato, em
Santos, com direito a churrasco,
música ao vivo e bebidas
(cerveja, água e refrigerante).

Os interessados devem entrar
em contato através do telefone
3202 1100 ou comparecer
à nossa sede para fazer a
inscrição. O prazo vai até o dia
24 de novembro. Só poderão
participar do evento associados
e dependentes regularmente
habilitados, ou seja, pais,
conjuge, filhos menores de 21
anos ou até 24 anos se estiver
cursando a faculdade.
No dia do evento é

necessário apresentar a
carteirinha de sócio ou
documento de identificação
com foto, sem isso não será
permitida a entrada.
Os 59 anos do SindipetroLP reafirmam a entidade
como uma referência de luta
e tradição do movimento
sindical brasileiro. Todos estão
convidados para festejar mais
um aniversário na casa do
petroleiro: o Sindicato.

POR UNANIMIDADE

ASSOCIADOS DO SINDIPETRO-LP APROVAM
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

No dia 26 de outubro, os petroleiros e
petroleiras associados ao Sindipetro-LP
aprovaram, por unanimidade, a previsão
orçamentária referente ao exercício 2018.
Nela consta a compra de um carro no
valor de R$ 50 mil e a troca de um carro
da marca Gol no valor de R$ 35 mil. Além
disso, está contemplada também as

reformas do estacionamento da entidade,
localizado no centro de Santos, e da sede,
também em Santos.
Os associados tiveram oportunidade
de fazer questionamentos e proposições,
com o devido parecer do Conselho Fiscal.
Também foi debatido o Fundo em Defesa
da Petrobrás, aprovado na assembleia de

Prestação de Contas de 29 de março deste
ano. Para custear as iniciativas em favor da
soberania nacional, envolvendo o petróleo
brasileiro e nossa companhia, foi préaprovado o valor de até R$ 400 mil (teto) em
gastos. Caso essa cifra seja ultrapassada,
será necessária a convocação de uma
assembleia.

PETROLINO meteBRONCA!

SOBRE A POLÍTICA DE PUNIÇÕES E A FALTA DE TREINAMENTOS:
Cobranças exageradas e desproporcionais estão sendo feitas em auditorias pelos
Diretores, GGs e G1s DIRETAMENTE ao executante, muitas vezes um terceirizado
amedrontado com o desemprego que sequer teve treinamento. Antes de se punir
e/ou cobrar novos procedimentos sem o treinamento devido ao chão de fábrica é
necessário cobrar toda uma escala de Gerentes Setoriais e Supervisores que não
estão realizando seu papel de orientar e treinar. Muito provavelmente, nem estes
estão sendo treinados, mas a corda está arrebentando sempre no lado mais fraco.
Cadê a responsabilidade da gestão nos treinamentos e capacitações? Enviar DDS
ou procedimentos por email, sem a devida discussão coletiva, está bem longe de ser
considerado um treinamento.
SUPELEGO DO PELEGOCÓPTERO
-Tem Superpelego da RPBC que consegue ultrapassar todos os limites do peleguismo e do desrespeito à categoria petroleira. Não bastava ter se sujeitado a

E S P E C IA L
RPBC

furar o movimento legítimo dos trabalhadores da RLAM, pais de família como
ele, que estavam lutando por seus empregos. Agora acha que pode pular de
paraquedas, ou de pelegocóptero, direto para os painéis das unidades sem o
devido treinamento registrado em TLT, só para cortar a dobra do pessoal de
turno. Coloca em risco a unidade e os colegas para faturar uma hora extra.
Quem diz que isso não pode são os próprios procedimentos da Petrobrás, mas
para quem se acha acima do Bem e do Mal, o que interessa é a opinião do
chefinho. Que feio...
FARRA DO BOI NA CCI
O Sindicato não faz movimentos no turno das 23 horas faz muuuito tempo,
porém tem muito supervisor que tá aproveitando e entrando antecipadamente
para morder uma hora extra e ficar de papo furado na copa da CCI. Eita cafezinho caro!! Enquanto isso, a empresa empurra a conta de R$ 1,5 bi de gastos
com horas extraordinárias na conta do peão. Assim não dá...
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SGS

TERCEIRIZADA ASSUME CONTRATO REDUZINDO EM
50% SALÁRIO DE OPERÁRIOS DA RPBC

A

multinacional SGS, que
assumiu no dia 26 de
outubro o contrato que
era da AUTVALE na RPBC, em
Cubatão, tenta impor a mais de
50 terceirizados da refinaria uma
redução de 50% em seus salários.
Os trabalhadores afetados atuam
no setor de manutenção elétrica
e instrumentação e vivem, neste
momento, um verdadeiro clima de
terror.
Para concretizar esta redução,
a empresa se apoia não só
no discurso da crise, mas
naquilo que concretamente ela
proporciona à elite empresarial:
o enorme exército industrial
de reserva, formado pela
massa de desempregados.
Esse contingente massivo de
assalariados fora do mercado,
ávidos por uma carteira assinada
ou até mesmo um bico, são
usados pela patronal para
pressionar a retirada de direitos
e rebaixamento salarial de quem
está empregado. É precisamente
o que acontece na refinaria.
“Terrível com a redução, pior
ainda sem trabalho”, é o que

muitos pensam. Dessa forma, os
patrões lucram com o sofrimento e
suor do povo trabalhador.
Mas a chantagem, revestida
pelo discurso de que o momento
é delicado para todos, não
convenceu. Assim que a empresa
apresentou a redução, os
trabalhadores se revoltaram e
rejeitaram este ataque. Diante da
recusa, o representante da SGS
foi além: na base do terrorismo,
chegou a oferecer os postos de
trabalho no PAT de Cubatão,
gerando um clima de medo e
apreensão.
Além de se apoiar na
crise, a empresa se apoia
também no papel lamentável
desempenhado pela Petrobrás.
Em primeiro lugar, as funções
desempenhadas por esses
operários não deveriam ser
terceirizadas. O correto seria
a companhia ter uma política
coerente de primeirização
dessas atividades. Todos
esses trabalhadores realizam
atividades complexas, que
exigem alta especialização,
portanto o correto seria que todos

fossem petroleiros primeirizados.
Em segundo lugar, é um
absurdo que a companhia siga
tendo como único critério para
a contratação de empresas
terceirizadas o menor preço.
Na imensa maioria das vezes,
ao oferecer valores baixos
essas empresas economizam
na segurança dos seus
trabalhadores para obter a
margem de lucro desejada. Com
isso, quem sofre é a força de
trabalho, submetida a condições
precárias de trabalho, jornadas
exaustivas e direitos reduzidos.
O Sindipetro Litoral Paulista
vem prestando todo o apoio ao
Sindicato dos Metalúrgicos, que
representa esses trabalhadores,
para impedir que a redução
seja concretizada. A empresa
terá contados do último dia 26
um prazo de trinta dias para
se consolidar na refinaria.
Para nós, é inadmissível que os
trabalhadores sejam penalizados
dessa forma.
Os petroleiros diretos
são solidários à luta dos
companheiros terceirizados.

Porém, não se trata simplesmente
de solidariedade de classe. A
medida da SGS também afeta os
trabalhadores “crachá verde”, pois
a substituição de companheiros
experientes, que conhecem
a realidade da refinaria, por
trabalhadores novos, com menor
qualificação em virtude dos baixos
salários, vai na contramão de uma
política de segurança coerente e
eficaz.
Em meio à devastação
dos direitos de toda a classe
trabalhadora, em meio à tentativa
de destruição e privatização da
Petrobrás, nunca foi tão necessária
a mobilização unificada de todos
os trabalhadores em defesa de
seus interesses. E na Petrobrás
não é diferente. O SindipetroLP não hesitará em impulsionar
uma mobilização unificada, com
petroleiros diretos e terceirizados,
para lutar não só contra este
ataque da SGS, mas contra
todas as medidas implantadas
pelo governo Temer e por Pedro
Parente contra a Petrobrás e sua
força de trabalho. Juntos, somos
mais fortes!
Dirigentes do Sindipetro-LP e do juntamente
com representantes do com o Sindicato
dos Metalúrgicos batem papo com
o pessoal da SGS
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GERÊNCIA DA PETROBRÁS ANUNCIA TERCEIRIZAÇÃO
DE SETOR ESTRATÉGICO PARA A SEGURANÇA DA RPBC

D

esde o inicio das
paralisações
contra a redução
do quadro e terceirização
na empresa, em junho
de 2017, a gerência
da Petrobrás passou a
fazer forte pressão para
extinguir o quadro de
seguranças próprios da
refinaria. Não nos parece
coincidência essa medida,
uma vez que passou a ser
ventilada após um fato
histórico: a adesão dos
inspetores de segurança
da RPBC às mobilizações,
algo reconhecidamente
raro neste setor dentro da
companhia.
O corte pretendido
começou pela segurança
da Central Integrada de
Segurança Patrimonial
(CISP) que passou a
ser controlada por uma
empresa terceirizada
no início de outubro. No
entanto, os vigilantes que
assumiram o setor têm
conhecimento apenas da
operação da câmeras, só
que o sistema da CiSP é
muito mais complexo.
Um setor estratégico
A CISP é para a
segurança patrimonial
como a CCI é para a
operação. Ou seja, de
fundamental importância,
pois é na CISP que é
feito todo o controle da
segurança da RPBC.
Todos os dados e imagens

geradas no CISP são
classificados como NP3 informações cuja utilização
indevida possa acarretar
danos graves para a
Petrobrás ou para terceiros.
Gestores despreparados
geram assédio e violação
de acordos internacionais
A atual gestão da ISC
na RPBC, nas figuras do
coordenador, gerente
setorial e gerente da ISC,
está tornando a ambiência
na refinaria cada vez pior.
Para piorar, a certeza de
impunidade permite abusos
de toda ordem. Um exemplo
é o gerente da ISC que, em
plena campanha do ACT,
ameaça descaradamente
os trabalhadores, sendo
mais ríspido ainda quando
aborda mulheres.
Recentemente, o mesmo
gerente chegou ao cúmulo
de se recusar a falar
sobre a implementação
da terceirização da CISP,
desligando o telefone na
cara do diretor sindical,
encerrando qualquer
negociação.
A gestão da ISC
não cumpre a própria
palavra. Prova disso
é que transferiu dois
trabalhadores de maneira
compulsória para outras
unidades em retaliação
à participação na luta
legítima da categoria.
Outra irregularidade é a
criação de banco de horas

no lugar do pagamento de
horas extras.
De preventivo a
ostensivo: segurança faz
trabalho de polícia dentro
da RPBC
A empresa não
apresentou nenhum estudo
que justificasse a redução
do efetivo da segurança
na RPBC, seguindo a
mesma linha de redução
do quadro que vem
fazendo com a operação,
somente para diminuir
custos operacionais
para aumentar o lucro
dos acionistas e tornar a
companhia mais atrativa
para a privatização.
Mas há algum tempo os
trabalhadores têm sofrido
com ações criminosas
dentro da refinaria. A
segurança patrimonial

nunca prendeu tanta gente
na RPBC como neste ano.
Podemos citar a recente
prisão de um ex chefe
do tráfico de drogas de
Cubatão, apreendido
dentro canteiro da
engenharia da Petrobrás
(IERB) pelos seguranças
da unidade. Neste caso,
mais um alerta: não será
surpresa para a gerência
da unidade se houver
retaliação a essa prisão.
A morte do Vigilante
Francisco Eduardo, em
2014, durante um assalto
a caixa eletrônico na
RPBC não foi esquecida
pelos trabalhadores
nem por sua família.
São muitos quilômetros
de área de mato, com
diversos pontos cegos
sem efetivo suficiente
para observar tudo que

acontece nas imediações.
Talvez quando alguém da
gerência for criminalmente
responsabilizados pelos
incidentes passarão
a respeitar a vida dos
trabalhadores.
O Sindipetro-LP
seguirá lutando pelas
reivindicações e direitos
dos inspetores.
Reforçamos aqui a
orientação de que os
inspetores de segurança
informem ao sindicato
se houver qualquer tipo
de assédio. Qualquer
alteração que envolva uma
mudança nas atribuições
de qualquer empregado
deverá ser tratado em
conjunto com o sindicato.
Não aceitaremos nenhuma
medida unilateral!
Estamos na luta!
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BRASÍLIA

PETROLEIROS PARTICIPAM DE CARAVANA PARA
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE RMNR NO TST

N

o dia 27 de outubro foi
realizada em Brasília,
no Tribunal Superior
do trabalho (TST) Audiência
Pública sobre a RMNR. Na
ocasião, petroleiros, advogados
das entidades sindicais e
representantes da Petrobrás
puderam apresentar suas teses
sobre as distorções em relação
ao pagamento de periculosidade,
que segundo a empresa está
incluída na RMNR.
Para garantir a
representatividade dos petroleiros
de nossa base, o Sindipetro-LP
organizou uma caravana, levando
para a audiência 40 petroleiros,
entre trabalhadores da ativa,
aposentados e pensionistas.
Após mais de 18 horas de viagem

de ônibus de Santos à Brasília,
o sacrifício foi recompensado.
Sem nossa participação o
plenário do TST teria em sua
maioria advogados e prepostos
da Petrobrás, que foram em peso
defender a empresa.
Os próximos passos são fazer
com que as informações da
audiência pública cheguem
até os ministros, por meio
de memoriais e rebater as
informações distorcidas
apresentadas pelos advogados
da empresa em suas
apresentações aos ministros do
TST.
Na tentativa dos advogados
da empresa confundir os
ministros, uma das advogadas
da Transpetro, empresa que

também faz parte na ação, disse
que se a RMNR for aplicada
como querem os petroleiros,
gerará uma despesa de cerca de
R$ 270 milhões. Com esse valor,
segundo a advogada, a empresa
teria prejuízo, pois o lucro da
empresa em 2016 foi também
de 270 milhões. No entanto,
deliberadamente, a advogada
deixou de dizer aos ministros que
o lucro registrado é em dólar! Ou
seja, mais de R$ 880 milhões de
lucro por ano.
O erro na argumentação
da Petrobrás, como puderam
demonstrar os petroleiros aos
ministros do TST, está na fórmula
de cálculo, que não diferencia
os trabalhadores da área
operacional do administrativo,

excluindo a distinção entre
trabalho perigoso ou não.
Durante a audiência pública foi
possível verificar que os pontos
defendidos pelos petroleiros
foram muito bem fundamentados,
sem brechas para contra
argumentações. Já a Petrobrás
e Transpetro fizeram o possível
para manipular os dados em
favor das empresas.
Felizmente as empresas não
tiveram a última palavra, o que
nos permitiu mostrar para os
ministros as mentiras contadas
para confundir e enganar os
magistrados.
Se nossa Justiça não tiver
lado, avançamos mais um
pouco em direção à vitória da
categoria!
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SINDIPETRO-LP REALIZA ASSEMBLEIA NO DIA 17 PARA
DELIBERAR SOBRE CAMPANHA REIVINDICATÓRIA
Após muita enrolação,
a direção da Petrobrás
promete finalmente
apresentar uma nova
proposta de Acordo
Coletivo de Trabalho
(ACT). Segundo o RH
Corporativo, a nova
minuta será divulgada
até o próximo dia 10 de
novembro – praticamente
dois meses após sua
primeira proposta,
colocada em mesa no
dia 14 de setembro. O
objetivo é claro: enrolar a
categoria, apostando que
o impasse negocial irá

gerar desanimo entre os
trabalhadores. Precisamos
responder com luta!
Para deliberar sobre a
nova proposta da empresa
e discutir os rumos
da nossa campanha
reivindicatória, o
Sindipetro Litoral Paulista
realiza neste dia 17 nova
assembleia, na sede,
sub-sede e plataformas
(Merluza, Mexilhão e
P-66). Em Santos e São
Sebastião, a 1ª chamada
acontece às 17h30 e 2ª
chamada às 18 horas
e 19h00, em primeira

chamada, e 19h30, em
segunda chamada, para
os trabalhadores que
estão saindo do turno da
UTGCA.
A participação de
todos é muito importante.
Precisamos avaliar e
deliberar essa proposta
e para isso temos que
lotar as assembleias para
demonstrar à direção
da Petrobrás que o
petroleiro não aceitará
nenhum direito a menos e
organizarmos o futuro da
categoria. A prorrogação
do ACT vai até 30 de

novembro, uma exigência
da FNP em mesa, foi
um recuo importante da
direção da empresa.
Recuo que só foi possível
graças à pressão exercida
pelos trabalhadores e
dirigentes sindicais da
federação.
Entretanto, se
quisermos barrar a
retirada de direitos e
conquistar avanços,
devemos articular uma
grande mobilização
unificada e nacional.
Neste sentido, o
indicativo é intensificar as

paralisações em todas as
unidades. Convocamos
também todos os
Sindipetros, FUP e demais
entidades a nos unirmos
em uma só campanha!
Somente com ações
conjuntas, em defesa
de um acordo digno, do
pré-sal e da Petrobrás,
é que poderemos sair
dessa campanha
vitoriosos, impedindo que
a reforma trabalhista seja
implantada em nosso ACT.
Contra a retirada de
direitos e por um ACT
digno! Sim, nós podemos!

NADA SAUDÁVEL

É PAU, É PEDRA, PARAFUSO E TECIDO: BAIXA QUALIDADE
NAS REFEIÇÕES DA RPBC REVOLTA PETROLEIROS
A Petrobrás gasta
anualmente milhares de
reais com programas
internos e campanhas
regionais sobre
alimentação saudável,
mas ao contrário do que
anuncia como ideal, a
empresa, a cada novo
contato, vem diminuindo
drasticamente a qualidade
e quantidade das refeições
servidas na Refinaria
Presidente Bernardes de
Cubatão (RPBC).
Além do fracionamento
de porções de proteínas,
servidas por funcionários
da contratada para que os

petroleiros não repitam a
refeição, nos últimos dias
foram encontrados pedras,
parafuso e até mesmo algo
parecido com tecido em
meio a uma maionese.
Uma petroleira relata
uma situação: “No
começo de novembro,
sete petroleiros
trabalhavam no
laboratório, quando
na hora da refeição
percebemos que a
quantidade de alimentos
servidos no refeitório
mal seria suficiente para
três pessoas. Um dos
trabalhadores que iria

ficar sem comida ligou
no restaurante, mas para
variar, ninguém atendeu.
Por fim, o trabalhador
foi até o restaurante e
recebeu a informação
que não poderia comer.
No retorno ao laboratório
conversou com o Cotur
que lhe disse que a
comida seria fracionada.
Ao registrarmos uma
reclamação formal sobre
o problema, finalmente
o restante da comida
chegou, às 21h. Além do
alimento chegar tarde,
veio em quantidade
bem abaixo do que era

necessário. Além disso,
havia trabalhadores
fazendo dobra e ficaram
sem alimentação.”,
conta.
O Sindipetro-LP
solicitou uma reunião
com o gerente geral
da RPBC para tratar
sobre o assunto, o que
deve acontecer nos
próximos dias, mas
a categoria espera
uma solução imediata.
“Não é razoável que
um trabalhador que
faz horário de turno,
trabalha em condições
periculosas e insalubres,

faz várias dobras devido
à redução de efetivo, ir
de encontro com a morte
e com a depreciação de
sua saúde, sem ter no
mínimo uma alimentação
digna”, cobrou Adaedson
Costa, diretor do
sindicato.
Nos atrasos pelo ACT,
a categoria tem cobrado
do sindicato uma atuação
mais efetiva: “Se não
for dado uma solução
que atenda uma boa
alimentação, nós vamos
à luta. Recado dado e
será cumprido”, conclui
Adaedson.

