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POR UNANIMIDADE, PETROLEIROS 
REJEITAM 2ª PROPOSTA DA PETROBRÁS

A direção da Petrobrás apresentou uma 1ª proposta de acordo co-
letivo ultrajante, depois enrolou semanas para fazer uma nova oferta 
e, enfim, colocou na mesa o que considerou “avanços”. Não demorou 
pra categoria entender do que se tratava: uma piada de mau gosto.

O resultado não poderia ser outro: por unanimidade, em assem-
bleia na noite do dia 16 de julho, os petroleiros do Litoral Pau-
lista sacramentaram a rejeição da 2ª proposta da companhia. A 
votação, que ocorreu nos grupos de turno na tarde desta terça, 
nas plataformas, sede e subsede do Sindipetro-LP, no final do dia, 
teve um total de 365 votos pela rejeição, nenhum voto a favor e 
nenhuma abstenção.

Consciente do tamanho do ataque que a gestão Roberto Cas-
tello Branco tenta aplicar, mais uma vez a categoria sequer fez a 
leitura da última proposta apresentada. Afinal, os representantes 
da companhia seguem ignorando todas as reivindicações apre-
sentadas conjuntamente pelas duas federações (FNP e FUP) que 
representam a categoria de norte a sul do país. Reivindicações que 
podem ser resumidas na palavra de ordem desta campanha: ne-
nhum direito a menos.

O que queremos neste ACT
Se soma à exigência de manutenção do atual acordo coletivo, 

outros pleitos. Dentre eles, reposição da inflação e aumento real 
no salário base; garantia de emprego, com extinção e alteração 
das cláusulas (41 e 42, respectivamente) que abrem margem para 
dispensas sem justa causa; garantia de desconto das mensalida-
des dos associados no contracheque; medidas concretas contra 

assédio moral, sexual e punições; e criação de um Fundo Garanti-
dor para os terceirizados contra os calotes.

Entretanto, ignorando o que a categoria exige, a empresa apresen-
ta, dentre outros absurdos, reajuste de 1%, exclusão de 19 cláusulas 
do atual ACT, banco de horas para todos os regimes de trabalho e o 
fim do programa Jovem Universitário e da promoção por antiguida-
de de pleno para sênior dos cargos de nível médio do PCAC.

Próximos passos
No próximo dia 22 de julho, a direção da Federação Nacional 

dos Petroleiros irá se reunir para avaliar as assembleias realizadas 
em suas bases, assim como compartilhar as primeiras elaborações 
sobre os próximos passos. Já no dia 23 realiza reunião com a Fede-
ração Única dos Petroleiros para traçar ações unitárias, tanto no 
âmbito da mobilização da categoria, quanto em relação ao posi-
cionamento diante da direção da companhia.

Diante da rejeição massiva em todas as assembleias, não pa-
rece existir outra alternativa à gestão da empresa que não seja a 
apresentação de uma proposta decente. Caso contrário, a margem 
para a negociação ficará cada vez menor. Para Adaedson Costa, 
secretário-geral da FNP e coordenador-geral do Sindipetro-LP, “o 
que está em jogo não são apenas nossos salários, é a existência 
da própria categoria com a tentativa de privatização da empresa. 
Sem Petrobras não tem nem AMS e nem Petros. E diante da intran-
sigência da direção, temos cada vez mais convicção de que assim 
como em 2015 só haverá avanço com greve. Devemos nos preparar 
para isso”.
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Petrolino denuncia:  tirano vem instaurando 
o terror na Plataforma de Merluza 

Tem cavaleiro que mais parece um cavalo
A coisa não anda nada boa em Merluza. Tem um chefe, por lá, que 

tem muita vontade e pouca técnica para resolver problemas corri-
queiros. A coisa é tão ruim que essa falta de capacidade pode colo-
car as vidas em risco a bordo em uma plataforma a 200 km da costa.  
Antes de embarcar, a rapaziada já fica sob pressão, pois o trabalho 
offshore consiste em atividades de alto risco, mas é com a presença 
do CAVALEIRO DAS TREVAS, como é conhecido entre a galera, que 
tudo se torna muito pior. O apelido é bem a cara dele, mas nem de 
longe demonstra tudo que ele é capaz de fazer.

A perversidade de suas ações não condiz com o cordeiro que 
apresenta o DDS falando sobre segurança. O cavaleiro mostra a 
verdadeira face quando lida com o pessoal.  Ele faz terrorismo de 
botequim, como na última parada, retirando o simples direito de 
sentar para tomar um café e num refeitório cheio, todos ficam em 
pé, apreensivos, inquietos, vivenciando a maldade instaurada no ar. 
E eu pergunto... A troco de quê? De nada! Acredito que ele sinta pra-
zer em ser assim.

Terror por terror, na mesma ocasião, o chefete mandou tirar o 
controle da TV do refeitório que só deve ser ligada após as 20 ho-
ras. Eu não sabia que ali era uma penitenciária para ter horário de 
diversão.  Será que esse tipo de gerenciamento inconsequente dá 
resultados positivos para a Petrobrás? Por que não investir o tem-
po em planejar ao invés de castigar a peãozada que faz das tripas 
coração para atender as demandas da plataforma?

 Uma parada com prazo mínimo, sem planejamento e num am-
biente hostil como esse, é a receita certa para o local virar uma 
fábrica de acidentes.  O CAVALEIRO DAS TREVAS não vê que tais 
atitudes vão na contramão do cumprimento de prazos e que agir 
com chicote não vai trazer o prazo para dentro da meta, mas vai 
levar os embarcados a ultrapassar a meta de acidentes.

Língua solta
O cara é um excelente falador e não percebe que tudo que faz e 

induz os trabalhadores a fazer acaba trazendo péssimos resultados. 
A ambiência nem se fala! Ele tem como meta de vida destruir qual-
quer tipo de ambiência e ninguém entende os motivos. O feitor não 
escuta seus subordinados e se julga a última bolacha do pacote. 
Seus resultados são fáceis de serem medidos. Haja vista, a caixa de 
queixas da Cipa! A “coitada” tá atolada de tanta denúncia. O cara é 
tão “bom” naquilo que faz que até vazamentos ele tenta esconder.

Não há nada mais perigoso do que uma pessoa cruel que tem 
certeza que é uma boa pessoa.  O assédio aumenta e a prerrogati-
va de “na dúvida pare!”, em Merluza, não vale nada! Tem que fazer 
mesmo sabendo que pode morrer. O valentão se acha Deus, mas 
não segura a bronca quando a coisa aperta.

Dia desses rolou um trabalho sobre andaime com incidência de 
vento de mais de 33 nós. A tarefa teve que ser justificada, mas 
quando ele teve que assinar, porque que estava como Geplat, pi-
pocou e levou mais de uma hora para dar uma canetada. Ora, ora, 
pimenta nos olhos dos outros é refresco, né?

Se tá ruim pode ficar pior
Mas o assédio não para, ao invés de andar pela área e tentar co-

laborar com os trabalhadores ele insanamente os atropela, fazen-
do perguntas do por que o trabalho ainda não foi iniciado, mesmo 
sob forte chuva e vento. O cara é tão tirano que cobra até mesmo 
quando o trabalho não foi sequer liberado pelo operador que ain-
da está fazendo as manobras necessárias para intervenção.

Na tentativa de ver uma parada, sem o planejamento adequado, 
acontecer, trabalhou 24 horas acompanhando as equipes. Nem as-
sim, foi convencido de que o planejar vem antes do executar. Parar 
uma atividade com base nos padrões da Petrobrás é mera e inútil 
burocracia ou em outras palavras, (as dele), é desejo!  Ele esquece 
que as equipes têm larga experiência, mas que ninguém produz 
às custas do estalo de um chicote. Eu não tô aguentando ver tanta 
baixaria! Tá na hora desse pequeno ditador baixar a guarda. Os 
abusos deste projeto de Musssolini estão com os dias contados!

Em Merluza, tem  X-9 na segurança
Tem um cidadão na seguran-

ça de Merluza, o TS X-9, que anda 
usando salto alto e tropeça na 
própria vaidade sussurrando pe-
los cantos que é amigo pessoal 
do Gerente de Operações e que o 
mesmo o encarregou de “apurar” 
quem estaria, na visão dele, “em-
barrerando” os serviços. O “cabra” 
disse até que vai fazer uma lista 
com os nomes. 

Para se autopromover vale 
tudo. O cara faz o que pode e não 
pode. Ele desmerece a imagem 

profissional dos próprios e comete 
desvios gravíssimos na liberação 
de PT, sob a justificativa de “satis-
fazer os desejos” do Gerente de 
Operações. Ele pensa que é o gênio 
da lâmpada? Ele é o típico lambe-
dor de botas.

Além disso, protagoniza cenas 
de humilhações, constrangimentos, 
rebaixamentos e vexame. O “dedo 
de gesso” também atribui erros 
imaginários aos trabalhadores, faz 
críticas e brincadeiras de mau gos-
to, desrespeitosas e constrangedo-

ras, sobretudo com mulheres. Isso 
mostra que também é machista.

Este tipo de comportamento 
fere a ambiência e a ética do local 
de trabalho. Seria essa a conduta 
esperada de um funcionário que 
carrega o cargo de técnico de se-
gurança do trabalho na Petrobrás?  
Tenho certeza que não! Tô achando 
que Merluza virou celeiro de chefe-
te com caráter duvidoso que pen-
sa que trabalhador não serve para 
nada! Essa triste realidade tem que 
parar imediatamente!


