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PetroBrÁS SAi de SP nA BASe do GoLPe

GeStÃo Quer tirAr do SindicAto o
direito de rePreSentAr QuASe miL
PetroLeiroS do reGime eSPeciAL
manobra, que é ilegal, tenta tirar representação do Sindipetro-LP sobre os trabalhadores
do regime especial de suas sete plataformas, transferindo todas elas para o rJ. Para além
da redução de custos e desarticulação da organização sindical, há um objetivo perverso:
como parte do processo de privatização, abandonar o estado de São Paulo, gerando mais
demissões, queda de investimentos e receitas ao estado
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Petrobrás quer tirar do Sindipetro-LP direito de representar
quase mil petroleiros do regime especial das plataformas

S

e para conter a contaminação em
larga escala da força de trabalho
pela Covid-19 a direção da Petrobrás

Ataque altera
a vida de

937

segue em passos de tartaruga, para atacar a
categoria segue a toda velocidade. Em reunião no dia 11 de maio com o Sindipetro-LP,
o RH Corporativo informou que, a partir de
junho, o sindicato não representará mais os
trabalhadores de regime especial de suas

trabalhadores

sete plataformas.
Segundo o comunicado ilegal e arbitrário,
todas elas - Mexilhão, Merluza, P66, P67, P68,
P69 e P70 - passarão a ter como base o Rio
de Janeiro. Além de ilegal, pois tais plataformas seguem pertencendo à base territorial
do Sindicato, este ataque altera a vida de 937
trabalhadores. Uma das consequências, por

Segundo o comunicado, feito pela empresa, Mexilhão, Merluza (foto), P66, P67, P68, P69 e P70 - passarão a ter como base o Rio de Janeiro

exemplo, é o impacto negativo na remune-

Com essa nova medida, Castello Branco

ração daqueles que hoje residem na Baixa-

tenta avançar um passo a mais no plano

da Santista, pois teriam que tirar do próprio

de fatiar e privatizar a empresa por etapas.

Sabemos ainda que parte do plano de

bolso o dinheiro necessário para se deslocar

Lembramos que a transformação da Petro-

privatização é a destruição do movimento

até o Aeroporto de Jacarepaguá (RJ).

brás numa empresa privada passa também

sindical e a divisão da categoria. Para isso,

Com mais esse ataque, a direção da em-

Trata-se do segundo ataque a esses tra-

pela destruição do seu caráter nacional, de

atacar a capacidade de resistência dos

presa parece estimular o confronto com a

balhadores num curto intervalo de tempo:

seu enraizamento em todas as regiões do

trabalhadores é uma obsessão da direção

categoria em meio a uma crise sanitária, so-

em abril de 2018, unilateralmente os voos

país, o que gera emprego e renda em todo

bolsonarista que hoje ocupa o comando

cial, econômica e política sem precedentes.

deixaram de partir do Aeroporto de Itanha-

território brasileiro. Se não for barrado, Cas-

da empresa. Neste sentido, é preciso ter

A categoria, mesmo em meio à quarentena e

ém (SP) para Jacarepaguá (RJ). O motivo:

tello Branco acabará com empregos e inves-

consciência que um dos objetivos é enfra-

necessário isolamento social, precisará agir

reduzir custos à custa dos trabalhadores e

timentos em todo o país para concentrar

quecer uma das bases mais combativas da

à altura e fazer valer sua tradição de luta e

avançar no desmonte da companhia.

tudo o que for possível no Rio de Janeiro,

categoria. Tal objetivo já se revelou na ten-

resistência.

repetindo a cartilha de empresas privadas

tativa ilegal e arbitrária de demitir em plena

sem compromisso com o país e seu povo.

pandemia seis trabalhadores da P-67 e punir cinco trabalhadores da P-66 pela participação na greve deste ano.

Na pandemia da Coavid-19

Para não afetar lucro dos acionistas, direção ignora propostas do Sindicato
A pandemia do novo coronavírus deve ser

se recusa a se reunir com o Sindicato para

Segundo os pesquisadores, o vírus já está

o de um trabalhador que desembar-

enfrentada por todos, mas a Petrobrás deci-

discutir essas pendências, dando mil descul-

nas plataformas, portanto, o teste para iden-

cou sem sintomas e dois dias depois, já

de suas ações sem dialogar com o Sindicato,

pas para se esquivando de uma obrigação

tificar a Covid-19 também deve ser feito com

em casa, testou positivo para Covid-19.

que tem se preocupado em garantir todas as

prevista em Acordo Coletivo. Se não houver

os que desembarcam. Essa ação contribuiria

Ao fazer o exame apenas no embarque, no

recomendações da OMS na empresa.

uma resposta positiva, seremos forçados a

para identificar a carga viral que circula nas

aeroporto, o teste perde sua efetividade. Há

tomar medidas mais contudentes.

No caso das plataformas, o mais grave é

embarcações e evitaria que os trabalhado-

uma margem de erro de até 75% quando o

que desde o início do ano o RH tem se re-

Em relação à Covid-19, enquanto a em-

res levassem o vírus para suas casas, suas fa-

período de encubação do vírus, que é de

cusado a se reunir com o Sindipetro, confor-

presa se esconde, o Sindipetro-LP segue

mílias e outros trabalhadores no aeroporto.

pelo menos três dias, não é respeitado. Ou

me preconiza o ACT, para discutir e resolver

buscando propor ações à empresa. Recen-

Sem o teste, o trabalhador que ficou con-

seja, se o trabalhador foi exposto ao vírus

problemas locais, como erros no contrache-

temente, inclusive, diretores do sindicato se

finado 21 dias na plataforma pode le-

no trajeto até o aeroporto, ou dois dias

que e no pagamento de horas extras, dentre

reuniram com pesquisadores da Fiocruz para

var o vírus para casa, contaminando

antes, o teste rápido não identificará o

outras demandas que seguem paralisadas.

apontar soluções mais efetivas de combate à

também sua família. E já tivemos casos

coronavírus.

Cabe salientar que se trata do único RH que

exposição ao vírus.

que se enquadram neste cenário, como

O sindicato vem discutindo propostas

3 >> SINDIPETRO-LP INFORMA | # 21 | maio 2020

Na pandemia da Coavid-19

Setoriais online nos mantêm unidos e ações jurídicas ajudam
a barrar ataques da direção bolsonarista da Petrobrás
Em tempos de Covid-19 e necessário iso-

direitos. À alta cúpula, que trabalha contra

lamento social, um desafio se impôs ao

a vida, em defesa do lucro dos acionistas,

movimento sindical. Como permanecer ao

aumentos exorbitantes. Cancelando as gra-

lado do conhecimento, da ciência e da vida,

tificações imorais concedidas aos que hoje

defendendo a quarentena como única saída

conduzem uma resposta desastrosa à Co-

contra o avanço do vírus, e ao mesmo tem-

vid-19, a empresa economizaria cerca de R$

po articular e organizar a luta da categoria?

3 bilhões. Que a resiliência comece pelos

Em plena pandemia, a empresa se aproveita

paraquedistas, que chegaram à empresa

do cenário de caos e crise global para promo-

pela porta dos fundos e com salários exor-

ver ataques ainda mais duros aos petroleiros.

bitantes para destruí-la por dentro.

Mas até o momento, apesar da irresponParticipe das atividades do sindicato,

sabilidade do comando da Petrobrás em
preservar a vida dos trabalhadores, a categoria tem reagido bem e já demonstrou

A categoria já demonstrou que não aceitará calada retrocessos

some-se à luta!
Você, que está lendo nosso jornal, é

que não aceitará calada os retrocessos que

sas do Sindicato, aliás, têm sido fortalecidas

FNP. As punições, também arbitrárias, sobre

peça importante desta luta. A preserva-

a alta cúpula da empresa tenta nos impor.

pela contribuição dos trabalhadores que

cinco petroleiros da P-66 ainda aguardam

ção de nossos direitos e de nossas vidas

Para isso, as setoriais online realizadas

fornecem informações valiosas para des-

julgamento, mas temos confiança de que

é uma tarefa coletiva, de todos nós. Par-

pelo Sindicato com os trabalhadores têm

mascarar os desmandos e ilegalidades da

também serão revertidas.

ticipe das setoriais online, acompanhe as

sido uma ferramenta valiosa para manter

alta cúpula da empresa. Em tempos de iso-

Ainda no campo jurídico, ressaltamos a

últimas notícias no app do sindicato para

a categoria mobilizada por suas demandas

lamento social, as recentes vitórias na Justiça

luta pelo cancelamento do aumento nos

celular, em site, redes sociais e grupos

e reivindicações. É este espaço, de debate

representam um ponto de apoio estratégico

salários dos gerentes, bem como o Progra-

de WhatsApp. Vídeos e lives estão sendo

e elaboração coletiva, que tem nos permi-

para resistir aos retrocessos.

ma de Premiação de Performance (PPP).

realizadas constantemente. Nada do que

tindo buscar juntos propostas para preser-

Basta lembrar que as demissões arbitrá-

Por meio dessa ação, estamos denunciando

conquistamos ao longo de nossa história

var não só nossas conquistas econômicas

rias da Petrobrás para os seis petroleiros

aos brasileiros a imoralidade cometida pela

foi sem suor, união e solidariedade. Em

e sociais sob ameaça, como AMS, Petros,

da P-67 foram revertidas após ação do Sin-

gestão Castello Branco contra os trabalha-

tempos de pandemia, a unidade da cate-

salários e escala de trabalho, mas também

dicato e que o perverso plano de resiliên-

dores. Aos que arriscam a vida nas unidades

goria petroleira é ainda mais importante.

condições de trabalho que assegurem nos-

cia, prevendo redução de salário e jornada,

operacionais para garantir gás de cozinha

É com ela que iremos superar esta crise e

so direito à vida. As ações jurídicas vitorio-

também foi barrado após ação jurídica da

e combustíveis aos brasileiros, retirada de

defender nossas conquistas!

concretas com os trabalhadores nas seto-

tem um tempo de espera para o resultado

riais por vídeo conferência, mas a gestão da

de 2 a 3 dias úteis, mas é mais efetivo até

de que alguns trabalhadores de folga es-

panhia, diante de sua responsabilida-

empresa se recusa a ouvir. Uma delas, se-

mesmo para pessoas assintomáticas. No

tão em “sobreaviso não remunerado”. Es-

de e larga capacidade financeira, deve

ria o isolamento por um período antes dos

entanto, custa mais e já sabemos o que a

ses petroleiros, que são monitorados por

assumir

embarques, como chegou a ser feito por um

direção da empresa pensa.

profissionais de saúde via telefone e estão

Como se vê, sindicato e trabalhadores es-

O sindicato recebeu também a denúncia

caras aos trabalhadores. Mas a com-

esse

compromisso

básico.

curto período e depois suspenso pela em-

Uma terceira opção, que embora esbarre

à disposição da empresa para trocas emer-

tão dispostos a contribuir com a empresa

presa devido ao “alto custo” com adicionais

no período de encubação do vírus, seria

genciais, devem ser remunerados, como

no combate à Covid-19. Mas o que esperar

e extras.

testar os trabalhadores antes de embar-

manda a lei e nosso ACT.

de uma direção escolhida por um governo

Está explícita a política do lucro acima

carem no transporte até Jacarepaguá. Para

Não há justificativa para subtrair os

que diz “e daí” para os mortos por Covid-19

da vida, pois o recuo nessas medidas joga

isso seria preciso uma equipe médica nos

dias de descanso dos trabalhadores, já

e segue negando a gravidade da pande-

contra o combate efetivo à Covid-19. Como

três pontos de embarque, sendo um deles

submetidos ao isolamento social, sem a

mia? Até o fechamento deste jornal, 15 de

existe um período de encubação do vírus

no Edisa Valongo. Os que testassem posi-

devida e justa contrapartida financeira.

maio, já eram quase 15 mil mortes.

até que seja identificado no teste rápido,

tivo seriam imediatamente dispensados

Por fim, reiteramos uma reclamação gene-

Diante de uma direção negacionista e

os trabalhadores ficariam em quarentena

para quarentena em casa, medida mais

ralizada da categoria: as máscaras faciais

subserviente ao Deus Mercado, só nos res-

nesse período e, só depois, fariam o teste

efetiva que o teste somente antes do em-

entregues pela empresa, feitas de TNT, são

ta agir de maneira coletiva e coesa para

pré-embarque. Outra solução seria o tes-

barque, já que um trabalhador contamina-

de péssima qualidade.

derrotar a política da morte dentro da

te mais evasivo, chamado de RT-PCR, que

do pode infectar os demais no trajeto.

O Sindipetro-LP vem fornecendo más-

companhia.
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Gestores ignoram OMS e Covid-19 avança sobre
plataformas do Litoral Paulista

N

acionalmente, o vírus da Covid-19
se alastra assustadoramente sobre
as plataformas da Petrobrás. Há

conflito entre os números de casos confirmados apresentados pela Petrobrás, que
fala em cerca de 300, e do Ministério de Minas e Energia (MME), que aponta mais de 800
entre próprios e terceirizados. Ainda segundo o MME, até 9 de maio, outros 1.672 casos
estavam sendo investigados. Certo mesmo é
que a política atual da companhia para combater a pandemia reproduz em boa medida
a adotada pelo desgoverno Bolsonaro. Trata-se de uma política da morte.

Merluza
Hoje, Merluza abriga um trabalhador
com suspeita da doença e outros dois

No caso das unidades offshore na base do

contactantes, classificação usada para

Litoral Paulista, o atraso na realização dos

quem corre risco de infecção por conta-

testes têm cobrado um preço muito alto.

to direto ou indireto de caso suspeito,

Para se ter uma ideia, a pandemia já mostra-

provável ou confirmado de Covid-19. To-

va seus efeitos no país desde 26 de feverei-

dos estão isolados, mas diante das me-

ro e somente a partir de 20 de abril, depois

didas absurdas da gerência e do silêncio

de muita pressão do sindicato, a companhia

do Departamento de Saúde a força de

passou a adotar os testes rápidos antes do

trabalho está apreensiva.

P-66

embarque no Aeroporto de Jacarepaguá (RJ).

Exemplo mais absurdo, no dia 11 de

Em contrapartida, nos desembarques só é

maio sete trabalhadores foram subme-

testado quem apresenta algum problema de

tidos ao teste rápido para Covid-19 mi-

saúde. Além disso, lambanças e negligência

nutos antes de embarcar. Sem aguardar

Manserv foram desembarcados por

na logística envolvendo os itinerários dos

o resultado, os petroleiros entraram no

conta da pandemia. Dois deles por

trabalhadores para embarque e desembar-

helicóptero e só após 15 minutos de

apresentar sintomas da Covid-19, o ter-

que também colaboraram para a exposição

voo foram informados que um deles

ceiro por dormir no mesmo camarote.

No dia 1º de maio, recebemos a con-

da força de trabalho ao vírus.

estava infectado. O apoio aéreo deci-

No exame preliminar, feito com teste

firmação de que um petroleiro tercei-

Desde o princípio, o Sindipetro-LP exige

diu pelo retorno da aeronave e os tra-

rápido, não apresentaram a doença,

rizado, que permaneceu na plataforma

medidas efetivas como redução de quadro

Três

petroleiros

terceirizados

da

Mexilhão

balhadores foram encaminhados para

mas posteriormente dois deles tiveram

por 21 dias, estava infectado. O período

de próprios e terceirizados, alterações na

um hotel, com o trabalhador infectado

resultado positivo após teste molecu-

prolongado que esteve embarcado pre-

logística de embarque e desembarque, e

sendo isolado.

lar. Para piorar, a Manserv deslocou os

ocupa, pois na hipótese de ter ocorri-

até fornecimento de máscaras de qualidade.

No sentido oposto, colocando vidas

trabalhadores para casa antes de sair

do a bordo significaria a possibilidade

Abaixo, destacamos alguns casos que ilus-

em risco, os gestores de Merluza deci-

o resultado dos exames. O correto, evi-

de novos casos positivos. Aliás, outros

tram o drama vivido pelos petroleiros em-

diram que o voo deveria ser retomado

tando contágio na família, seria hospe-

trabalhadores da plataforma, sob sus-

barcados do Litoral Paulista.

no dia seguinte. Com isso, os seis tra-

dá-los em um hotel. Outro agravante é

peita de contaminação, já cumprem

balhadores que tiveram contato com o

o percurso percorrido por eles de Ma-

quarentena em um hotel. Não há testes

petroleiro infectado foram obrigados a

caé até o Rio de Janeiro para embarcar

na unidade e muitos denunciam que o

embarcar - medida que contraria o pró-

no Aeroporto de Jacarepaguá. Os três

setor médico têm relativizado a gravi-

prio Ministério da Saúde, cuja orienta-

viajaram por quatro horas em uma van

dade da situação, classificando casos

ção é de que pessoas que conviveram

fornecida pela contratada, com outros

suspeitos apenas como gripados e em

com casos suspeitos ou confirmados

7 empregados, o que pode ter agravado

“observação”, liberando o retorno ao

devem entrar em isolamento.

também a situação de contágio.

trabalho em seguida.

Baixe o aplicativo ‘Sindipetro LP’
no seu celular
para manter contato
com o Sindicato e
seguir atualizado
com as últimas notícias

