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Fique por dentro

Na sexta-feira (20) a diretoria e jurídico do Sindipetro-LP realizaram reunião ampliada com os petroleiros que trabalham em-
barcados nas plataformas da Petrobrás abrangidas pelo sindicato (Merluza, Mexilhão, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70). Em pauta, 
treinamento online e presencial, hotel, transporte e acúmulo de funções, dentre outros assuntos que surgiram durante a reunião.

As perguntas dos trabalhadores foram respondidas pelo advogado do Sindipetro-LP, Dr José Henrique Coelho.

Reunião virtual com embarcados das plataformas estabelece 
ações frente à pandemia e prejuízos causados pela empresa

Como tema inicial da reu-
nião, os embarcados ques-
tionaram sobre a forma que 
os treinamentos online e 
presenciais são feitos, mui-
tas vezes enquanto o traba-
lhador está de folga, geran-
do horas extras que não são 
pagas e despesas que não 
são ressarcidas aos traba-
lhadores. Segundo relata-
ram, os trabalhadores reali-
zam parte dos treinamentos 
dentro de suas escalas de 
trabalho e outros dias já em 
período de folga. Justamente 
quando estão descobertos 
pela escala de trabalho que 
a empresa tem se negado a 
pagar despesas de transpor-
te aéreo, alegando estarem 
de folga. A Petrobrás ain-
da cancela as passagens de 
quem está de folga, mas tem 
voo marcado durante o cur-
so, mas não remarca, ficando 
mais uma vez por conta do 
trabalhador resolver a logís-
tica de embarque.

Outra reclamação dos tra-
balhadores é ter que realizar 
os cursos online, quando já 
estão embarcados, duran-
te seu plantão, precisando 
dividir a atenção entre sua 
função e o curso. A recomen-
dação que recebem é que 
“caso precisarem, larguem o 

curso e vão atender o cha-
mado”.  Segundo os traba-
lhadores da P-70, o mesmo 
tratamento não é dispen-
sado aos coordenadores e 
supervisores, que quando 
estão com treinamento mar-
cado, desembarcam antes 
para realizá-los.

Para Dr. José Henrique Co-
elho, a Petrobrás não pode 
computar como dia de folga 
os dias que o trabalhador 
estiver à disposição da em-
presa. O jurídico orienta que 
os trabalhadores juntem do-
cumentação sobre as ativi-
dades online e presenciais, 
para que, caso os problemas 
relatados não sejam resolvi-
dos em mesa, nas reuniões 
periódicas com o RH Corpo-
rativo, o jurídico possa en-
trar com ação pedindo que a 
empresa ressarça as despe-
sas e pague as horas extras 
que consumiu do petroleiro. 

Quanto aos treinamen-
tos, o jurídico reforça que a 
empresa deve fornecer os 
meios para que aconteçam, 
não se valendo dos equipa-
mentos pessoais dos traba-
lhadores para aplicar a atu-
alização que cobra de seus 
funcionários. O assunto deve 
ser reforçado nas próximas 
reuniões com a empresa.

TREINAMENTO ONLINE E PRESENCIAL

AÇÕES EM ANDAMENTO
O atendimento do jurídico 

foi mantido, mesmo durante 
os períodos de afastamento 
devido à pandemia. As ações 
do sindicato geralmente be-
neficiam todos os trabalha-
dores que laboram em algu-
ma das bases de abrangência 
do Sindipetro-LP, tal como a 
ação de Embarque e Desem-
barque. Os nomes e dados 
dos trabalhadores associa-
dos somente são solicitados 
quando o sindicato ganha a 
ação. 

O jurídico lembrou que den-
tre as ações em andamento, 
a que pede revisão do Perfil 
Profissiográfico Profissional 
(PPP), como em Mexilhão, é 
essencial para quem preten-
de reivindicar aposentadoria 
especial.  Segundo Coelho, 

algumas plataformas, como 
Mexilhão, não preenchem 
corretamente o PPP, mas o 
jurídico tem obtido êxito e 
ganhado essas ações. Mesmo 
para quem já se aposentou, 
as ações de revisão pedem 
reparação do PPP com data 
retroativa, com indicação de 
agentes químicos desde sua 
inauguração. 

Para agendar atendimen-
to presencial e consultar as 
ações que tem direito, basta 
entrar em contato com a re-
cepção do Sindicato através 
dos telefones (13) 99732-2709 
e (13) 3202 1100. Já na subse-
de e delegacia sindical será 
feito através dos telefones 
(12) 3892.1484, (12) 3892.5155 e 
(12) 98187-7378.

Estamos mobilizados!



Para fortalecer a categoria, não fique só, fique sócio!
A disposição de luta dos 

petroleiros dos turnos, ter-
minais, prédios e plataformas 
para defender um ACT digno e 
manter direitos conquistados, 
mesmo diante de todo o as-
sédio e punições, demonstra 
que a união da categoria pode 
vencer o projeto privatista da 
atual direção da Petrobrás.

A ferramenta para que essa 
categoria permaneça forte e 
unida tem nome e mais de 60 
anos de luta: Sindicato dos 
Petroleiros do Litoral Paulista.

O Sindipetro-LP se orgu-
lha de sua tradição de luta e 
combatividade. E se orgulha 
de ter uma categoria parti-
cipativa. Mas precisamos de 
sangue novo, ideias novas, 
gente disposta a construir co-
letivamente a luta em defesa 
da Petrobrás e um novo sindi-
calismo, que esteja disposto 
a superar os velhos vícios do 

movimento sindical.
Neste momento de forte 

crise e duros ataques, com 
a nossa empresa na mira da 
privatização e nossos direi-
tos ameaçados, precisamos 
mais do que nunca nos unir. 
A reforma trabalhista e previ-
denciária, o fim do Ministério 
do Trabalho além de impor 
retrocessos históricos, traz 
também um duro ataque à 
organização dos trabalhado-
res e suas entidades. Cada 
vez mais, governos e patrões 
tentam enfraquecer o princi-
pal instrumento de organiza-
ção da classe trabalhadora: 
os sindicatos.

Além disso, a criminali-
zação das lutas sociais, dos 
sindicatos e todos aqueles 
que se opõem ao governo de 
plantão, é fundamental refor-
çar a sua entidade de classe. 
Por isso, repetimos o lema de 

nossa campanha permanente 
de sindicalização: não fique 
só, fique sócio!

Somente com uma catego-
ria forte é possível proteger a 
maior empresa do país da ga-
nância do mercado e da sede 
por lucro dos acionistas.

Para isso, contamos com 
você. Por isso:

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!

Como me sindicalizar?
Para se filiar ao Sindipetro-

-LP é só acessar o site www.
sindipetrolp.org.br, clicar na 
barra “Sindicalize-se”, que 
fica abaixo do logo do sindi-
cato, baixar o formulário de 
inscrição, preencher e enviar 
por e-mail para secretaria@
sindipetrosantos.com.br ou 
entregar pessoalmente a 
qualquer um dos nossos di-
retores, na sede (Santos) ou 
subsede (São Sebastião) do 

Sindicato. A associação tam-
bém pode ser feita através 
do aplicativo do sindipetro-
-LP. Para isso, basta abrir 
o aplicativo, clicar na aba 
sindicalize-se e em seguida 
abrir a aba ficha de filiação. 
Após isso escolher a aba, ati-
vo, aposentados ou pensio-
nistas, preencher os dados e 
enviar.  

Para instalar é muito fácil: 
acesse o Google Play ou Ap-
ple Store em seu celular e 
no campo de pesquisa digite 
‘sindipetrolp’. Nosso aplica-
tivo estará disponível. Baixe 
ele. Pronto, basta aguardar 
o download completo para 
acessá-lo e usufruir das faci-
lidades disponíveis.

É importante destacar que 
as fichas devem ser assinadas 
e encaminhadas com copia 
de fotos 3x4 do titular e de-
pendentes habilitados.

Ferramenta de luta

NOVAS ATRIBUIÇÕES – ARMADILHAS DO PCR
Se valendo do PCR, de acordo 

com os embarcados, os traba-
lhadores relataram que estão 
sendo cobrados pela empresa 
a realizarem atividades que 
não fazem parte de suas fun-
ções. Para o jurídico, é preci-
so que os petroleiros juntem 
provas de que está realizando 
trabalhos alheios a sua função, 
para poder cobrar da empresa. 
Coelho cita ação que o sindica-
to ganhou na RPBC, onde opera-
dor também ocupava função de 
motorista. Na ocasião, as pro-
vas juntadas foram primordiais 
para conseguir êxito na ação. 

Os petroleiros pergunta-
ram se seria possível voltar ao 
PCAC, pois segundo disseram, a 
empresa alegava que a mobili-
dade só seria possível dentro 
da empresa para quem mi-
grasse para o PCR. Além de não 
cumprir com essa promessa, 
os embarcados disseram que 

quem se manteve no PCAC já 
recebeu por duas vezes promo-
ção automática.

Segundo o jurídico do sindi-
cato, uma minoria dos traba-
lhadores da Petrobrás (cerca de 
5%) está no PCAC e que a em-
presa encerrou unilateralmente 
a promoção automática para 
quem está nessa modalidade. 
O Sindipetro-LP tem uma ação 
para anular o PCR, mas que está 
tramitando muito lentamente.

Como o sindicato havia aler-
tado durante as discussões de 
sair ou continuar no PCAC, o PCR 
deixou o campo aberto para 
empresa inserir novas atribui-
ções aos trabalhadores. Apesar 
da brecha aberta pela migração 
ao novo plano dos petroleiros, 
é possível coibir abusos apre-
sentando documentação que 
embase a defesa de que a nova 
atribuição é passível de acrésci-
mo remuneratório.


