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MPT DETERMINA QUE PETROBRÁS NÃO PODE OBRIGAR TRABALHADOR 
A FAZER PERIÓDICO EM DIAS DE FOLGA, DESCANSO OU FÉRIAS

O Ministério Público do Tra-
balho determinou que a ges-
tão da Petrobrás não pode 
obrigar os trabalhadores em-
barcados lotados na UO-BS 
e UO-RIO a realizar exames 
periódicos vinculados ao Pro-
grama de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) 
em dias de folga, descanso 
semanal ou férias. A deter-
minação, que também inclui 
exames complementares, é 
fruto de uma ação civil públi-
ca e possui validade desde o 
dia 22 de dezembro de 2022.

O MPT também determi-
nou que em caso de impos-
sibilidade de realização dos 
exames durante a jornada de 
trabalho que as horas dispen-
didas pelo trabalhador para 
realização do exame durante 
o período de descanso devem 
ser compensadas ou remune-
radas.

A Diretoria do Sindipetro-
-LP orienta que qualquer in-
tercorrência ou determinação 
diferente do estabelecido na 
ação, os trabalhadores devem 
procurar o Sindicato. 

REPRESENTANTES DOS SINDIPETROS LP, ES, NF E RJ SE REÚNEM 
COM GESTÃO DA PETROBRÁS PARA TRATAR DE CAOS AÉREO

A diretoria dos sindicatos 
Petroleiros do Norte Fluminen-
se, Espírito Santo, Rio de Janei-
ro e Litoral Paulista estiveram 
reunidos no dia 15 de fevereiro 
com a direção da Petrobras, 
para tratar da situação do 
caos aéreo que atinge as ba-
ses desses sindicatos. Inicial-
mente a reunião seria apenas 
com o Norte Fluminense, mas 
após uma reunião entre os 
sindicatos ficou decidida pela 
participação conjunta e a par-
tir de uma reunião prévia en-
tre os sindicatos,  o que seria 
cobrado.

A reunião foi dividida em 
dois momentos um primeiro 
para tratar da logística e um 
segundo para tratar dos re-
cursos humanos.  O sindicatos 
questionaram a quantidade 
de aeronaves que atuam nas 
Bacias de Campos e de San-

tos e a empresa informou que 
de janeiro para cá existem 78 
aeronaves voando nessas regi-
ões. O problema maior do que 
caos aéreo está ligado a redu-
ção das aeronaves em circula-
ção, sendo 25% em dezembro 
e 30% em janeiro, e não tem a 
ver com os aeroportos.

Em relação ao tempo limi-
te de espera de 4 horas para 
embarque e desembarque, os 
sindicatos reclamaram que 
atualmente a logística não traz 
soluções e nem orientações 
aos trabalhadores. Deixam a 
categoria por conta própria 
sem saber o que fazer.  Os sin-
dicatos reivindicaram também 
que a empresa conceda ali-
mentação aos trabalhadores  
que estão para embarcar.

O Sindipetro-RJ solicitou 
uma van circular para os tra-
balhadores que embarcam no 

A DETERMINAÇÃO TAMBÉM INCLUI EXAMES COMPLEMENTARES

Rio de Janeiro, do aeroporto 
para o EDIB e o SindipetroLP 
questionou a demora na emis-
são de passagens aéreas. A 
empresa ficou de levar essa 
reivindicação ao Compartilha-
do. Foi proposto ao comparti-
lhado ter dentro do Centro In-
tegrado um posto de atuação.

A empresa se comprometeu 
a seguir o limite de 4 horas de 
espera por conta da segurança 
dos trabalhadores, principal-
mente aqueles que não de-
sembarcam e tem que entrar 
novamente no turno sem des-
cansar.

No ponto sobre  RH, o Sin-

dipetro-NF cobrou que os tra-
balhadores não sejam penali-
zados pelas transferências de 
voo, visto que as passagens 
aéreas estão muito caras e 
quando o voo é alterado o 
trabalhador tem que pagar a 
mudança do próprio bolso. 
Para quem mora em outros es-
tados a empresa deve se com-
prometer a comprar as pas-
sagens aéreas para casa caso 
tenha alteração da data de 
embarque ou desembarque. E 
caso não haja passagem para 
o mesmo dia, a empresa deve 
conceder hospedagem.

Os sindicatos também so-
licitaram que as horas extras 
sejam pagas no mês em que 
foram realizadas, visto que 
existe um problema urgente 
de não haver aeronave para 
colocar em circulação, o que 
solucionaria esse caos.

A REUNIÃO FOI DIVIDIDA 
EM DOIS MOMENTOS UM 
PRIMEIRO PARA TRATAR 

DA LOGÍSTICA E UM 
SEGUNDO PARA TRATAR 

DOS RECURSOS HUMANOS


