
EDIÇÃO # 27 NOVEMBRO 2020
SINDIPETRO-LPSINDIPETRO-LPINFORMA>>

/SINDIPETROLP
CURTA NOSSA FANPAGE

/SINDIPETROLP
SIGA NOSSO INSTAGRAM

/SINDIPETROLP
ASSISTA NOSSOS VÍDEOS FALE CONOSCO

13. 99137.8145SIGA NAS REDES!

Surto de Covid-19

Desde que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) de-
cretou a pandemia que o Sin-
dipetro-LP tem atuado de to-
dos as formas para garantir a 
saúde e segurança da força de 
trabalho. A luta tem sido ár-
dua já que o atual presidente 
da Petrobrás, Roberto Castello 
Branco, seguiu à risca a polí-
tica genocida e negacionista 
do presidente Jair Bolsonaro 
e encarou a Covid-19 como 
uma simples “gripezinha”. A 
situação dos embarcados tem 
sido um exemplo emblemático 
desse impasse. Eles se torna-
ram vítimas das medidas tar-
dias e ineficazes para conter 
a propagação do coronavírus 
nas plataformas.

Depois de muita briga, em 
mesa de negociação, os diri-
gentes do Sindicato consegui-
ram o teste pré-embarque e 
atualmente exigem que tam-
bém seja implementada a tes-
tagem após o desembarque. 
Com essa medida será possível 
determinar antecipadamente 
a contaminação a bordo.

Se essa conduta tivesse sido 
agregada as outras medidas 
de prevenção, mesmo que se-
jam paliativas, teria evitado 
que surtos de Covid-19, como o 
que está acontecendo na P-69, 
não tivessem tomado grandes 
proporções. A unidade hoje 
conta com 38 trabalhadores 
afastados com o PCR positi-
vo e dezenas de contactantes 

aguardam o desembarque. A 
política adotada pela empre-
sa é priorizar o desembarque 
de quem desenvolve sintomas 
e dependendo da função que 
exerce alguém saudável em-
barca para trabalhar.

Outra medida para combater 
a contaminação seria permitir 
a entrada dos trabalhadores 
no hotel a partir da meia noite. 
Atualmente a gestão da UN-BS 
libera a hospedagem apenas 
no período das 10h às 14h. Os 
petroleiros que chegam fora 
desse horário são obrigados a 
se hospedar em outro local e 
pagar do próprio bolso a esta-
dia. Isso aumenta ainda mais 
exposição ao vírus e não ga-
rante que nos quatro dias de 
confinamento no hotel que o 
trabalhador não desenvolva a 
doença. Em plena pandemia e 
com índice altíssimo de conta-
minação no Sistema Petrobrás 
os gestores primam em econo-
mizar dinheiro em detrimento 
da vida da força de trabalho. 

Produção
A empresa está fazendo de 

tudo para não parar a plata-
forma e não dá previsão de 
desembarque dos trabalhado-
res que completarão 14 dias 
de embarque. Além de permitir 
a disseminação do vírus eles 
acabam sacrificando quem está 
a bordo já estão sendo obriga-
dos a trabalhar em dobro e cor-
rendo o risco de ficar doente. 

Isso é o mesmo que “brincar” 
de roleta russa só que a arma 
fica nas mãos da UN-BS. Tal ati-
tude deixa ainda mais evidente 
a conduta dos gestores que se 
preocupam apenas com o lucro 
visando dividir com os acionis-
tas um bônus “bem generoso” 
enquanto oferece migalhas 
para o chão de fábrica como 
proposta de PLR.

O Sindipetro-LP, apesar de 
não ter sido notificado, está 
acompanhando o caso de per-
to e exige a emissão da Comu-
nicação de Acidente de Tra-
balho (CAT) já que a força de 
trabalho foi contaminada no 
exercício da profissão.

O Superior Tribunal de 
Trabalho (STF) reconhece a 
Covid-19 como acidente de 
trabalho, seja por doença pro-
fissional ou doença do traba-
lho equiparada ao acidente 
apesar da gestão da Petrobrás 
se omitir. Um estudo feito pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) também concluiu que 
deve ser emitida CAT em caso 
de contaminação já que existe 
uma forte incidência de casos 
de contaminação de Covid-19 
na empresa.

A Operação Ouro Negro, com-
posta pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), a ANP, a 
ANVISA, criou um protocolo de 
recomendações para as empre-
sas a operadoras e prestadoras 
de serviço na cadeia de petró-
leo que também recomenda 

a emissão de CAT em caso de 
contaminação do trabalhador 
pelo coronavírus a bordo. 

Para os trabalhadores do Sis-
tema Petrobrás que contraem a 
doença durante o exercício da 
sua atividade ou no transporte, 
a não comunicação do acidente 
de trabalho pode trazer dificul-
dades de garantia de direitos 
considerando ser uma doença 
nova que ainda pode apresen-
tar sequelas futuras para o cé-
rebro e para os pulmões.

O Sindicato orienta que os 
trabalhadores procurem seus 
diretores de base e liberados 
para abertura da referida CAT, 
caso a empresa não faça isso.

Números alarmantes
O caso da P-69 não é isola-

do. No mês de outubro foram 
contabilizados 5 casos e outros 
suspeitos na P-56. No início do 
mês de novembro 12 trabalha-
dores da P-25 tiverem o teste 
positivo para o coronavírus.

Os números são alarmantes 
apesar de a empresa continu-
ar a fazer “vista grossa” para a 
presença da Covid-19 no Siste-
ma Petrobrás. Segundo dados 
divulgados pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), a taxa 
de contaminação entre os tra-
balhadores da Petrobrás é o 
dobro da média brasileira.

Não podemos permitir que 
novos casos, como da P-69, e 
novas mortes se tornem rotina 
para a categoria petroleira.

Situação da P-69 poderia ter sido evitada com 
medidas eficazes para conter o coronavírus



O bicho pegou

Imprensa nacional repercute surto de 
coronavírus na P-69

A imprensa nacional tem re-
percutido o surto de casos de 
infectados pela coronavírus na 
plataforma P-69. Com destaque 
em vários sites, por meio de 
agências de notícias como o Es-
tadão e Reuters, as manchetes 
estampam o caos causado pelo 
descaso da empresa aos traba-
lhadores petroleiros. O assunto 
repercute principalmente nas 
páginas de economia dos ve-
ículos, pois a preocupação do 
mercado é que haja paralisa-
ção das atividades na plata-
forma, o que pode impactar na 
produção de petróleo e conse-
quentemente acender o alerta 
para as ações da empresa na 
bolsa de valores. 

Com base nas informações 
denunciadas no site do Sindi-
petro-LP, a imprensa cobrou po-
sicionamento da empresa, que 
respondeu que “os profissio-
nais que tiveram teste positivo 
foram desembarcados e, como 
medida adicional, todos os con-
tactantes dos casos positivos, 

mesmo tendo testado negativo, 
desembarcaram e ficarão em 
isolamento em terra para pos-
terior repetição do teste”. 

A imprensa cita ainda que 
a companhia contesta que os 
casos de coronavírus a bordo 
sejam considerados aciden-
te de trabalho, se negando a 
emitir a CAT aos trabalhadores 
infectados. A recomendação 
da CAT faz parte do protocolo 
criado pela Operação Ouro Ne-
gro, composta pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT), a 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) e Anvisa, direcionado 
para as empresas, operadoras 
e prestadoras de serviço na ca-
deia de petróleo. 

Além das agências regula-
doras e MPT, o Superior Tribu-
nal de Trabalho (STF) também 
reconhece a covid-19 como 
acidente de trabalho, seja por 
doença profissional ou doença 
do trabalho equiparada ao aci-
dente.

Petroleiros rejeitam proposta de PLR e 
aguardam negociação com a Petrobrás

As assembleias do Sin-
dipetro-LP rejeitaram, por 
ampla maioria a proposta 
de PLR 2021 da companhia, 
escolhendo a contrapropos-
ta elaborada pela Federa-
ção Nacional dos Petrolei-

ros (FNP) como a mais justa. 
Com os números em mãos, 
a direção do Sindipetro-LP 
encaminhará ofício à di-
reção da companhia infor-
mando o resultado. 

O regramento elaborado 

pelos diretores da FNP foi 
verificado pelo Instituto 
Brasileiro de Estudos Polí-
ticos e Sociais (Ibeps) após 
estudo de indicadores como 
lucro líquido, EBITDA, pes-
quisa com outras empresas 

e comparativo da PLR 2014-
2018 com a proposta da PLR 
2021. 

O documento completo do 
regramento elaborado pela 
FNP pode ser acessando LP: 
encurtador.com.br/pEFOW.
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