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SINDIPETRO-LP TEM REUNIÃO COM RH DA UO-BS E COBRA REPOSIÇÃO DO 
EFETIVO, MELHORIA NA ALIMENTAÇÃO E DENUNCIA IRREGULARIDADES 

No dia 17 de fevereiro, o 
Sindipetro-Litoral Paulista 
teve reunião com o RH da UO-
-BS, para tratar das demandas 
específicas dos trabalhado-
res das plataformas. Muitas 
das demandas apresentadas 
já haviam sido passadas ao 
RH, mas retornamos a co-
brança para que agilizem as 

soluções, pois a cobrança da 
categoria é diária. Muitos dos 
casos apresentados foram em 
conseqüência da má atuação 
de gestores, que não se pre-
ocupam com o problema dos 
trabalhadores e preferem pre-
varicar para alcançar os re-
sultados para bater metas e 
receberem abonos.

Perguntamos para a ge-
rência o motivo da proibição 
do uso do estacionamento 
do Edisa para petroleiros 
que embarcam, sendo que 
sempre foi liberado, até que 
veio o impedimento em abril 
de 2022.

O sindicato pontuou que 
o estacionamento está sen-
do subutilizado, com pou-
cos carros no local, sendo 
assim, nada justifica esse 
impedimento.

O estacionamento com-
porta um número maior de 
veículos, mas a empresa 
prefere expor seus funcio-
nários aos riscos e custos de 
estacionar em outros locais. 
Mesmo com inúmeras ocor-

rências de furtos de motos 
de trabalhadores terceiri-
zados do Edisa, a empresa 
ainda assim não permite 
que deixem seus veículos 
no estacionamento. Além 
disso, o espaço é impor-
tante, pois os petroleiros 
que trabalham embarcados 
vãos até o Edisa para pegar 
o transporte para a ida ao 
aeroporto.

O gerente de RH ficou de 
verificar a possibilidade de 
atender essas demandas, e 
entende que não existiria 
problema, caso fosse feito 
a comunicação com reserva, 
procedimento já adotado no 
Edisa. Estamos aguardando 
uma resposta.

Estacionamento do Edisa durante embarque

O sindicato perguntou se a 
gerência já recebeu alguma 
informação de que todos vol-
tariam ao trabalho presencial 
após a fala do novo presi-
dente da Petrobrás. Por en-
quanto, o gerente disse que 
não há novas orientações, e o 
teletrabalho continuará acon-
tecendo.

Teletrabalho no Edisa

O sindicato solicitou me-
lhoria da internet na platafor-
ma de Mexilhão, inclusive foi 
constatado pelos próprios di-
retores durante embarque em 
fevereiro e pela própria comi-
tiva do Ministério Público do 
Trabalho, que incluiu a infor-
mação em seu relatório, que 
nos camarotes a condição de 
internet é péssima. A empresa 
informou que está para subs-
tituir a tecnologia da internet 
em Mexilhão.

Internet em Mexilhão

Assim como constatado 
pelo sindicato durante o em-
barque na operação Ouro 
Negro na plataforma de Me-
xilhão, e também constatado 
na P-66 e P-67, o efetivo ope-
racional noturno não atende 
a demanda de trabalho, pois 
por conta de falta de efetivo 
existe acúmulo de função en-
tre duas áreas para um mes-
mo operador. O sindicato en-
tende que isso se deu na crise 
da pandemia em que muitos 
foram afastados. No entanto, 
esse é o momento de resta-
belecer e garantir todos os 
postos de trabalho com ope-
radores.

Efetivo noturno nas 
plataformas

Durante embarque em Me-
xilhão, o sindicato recebeu a 
informação de que nem todos 
os operadores da sala de con-
trole remoto (SCR) conhecem 
a plataforma in loco. Para o 
sindicato é importante a inte-
ração e conhecimento da pla-
taforma in loco, considerando 
que é uma plataforma vertical 
e também considerando que a 
segurança da unidade neces-
sita de treinamento e conhe-
cimento pleno da localização 
de todos os equipamentos.

Treinamento da Base 
nas plataformas

Durante a reunião com o 
RH o sindicato cobrou que ao 
menos dois técnicos de en-
fermagem fiquem de plantão 
embarcados, um para traba-
lhar durante o dia e outro a 
noite. Solicitamos que isso 
ocorra tão logo saia o resulta-
do do concurso em andamen-
to, pois não é aceitável que 
apenas um técnico de enfer-
magem trabalhe sozinho, ten-

do que muitas vezes ser acor-
dado durante a noite para 
realizar algum atendimento, 
coisa que se tivesse mais um 
a bordo não haveria esse pro-
blema. O que dizer se o técni-
co de enfermagem adoecesse 
a bordo? Certamente a pla-
taforma ficaria sem ninguém 
capacitado para realizar al-
gum atendimento, muito mais 
em caso de emergência.

Serviço de Saúde a bordo

O sindicato questionou o 
RH sobre alguns exames es-
pecíficos que fazem parte do 
periódico do trabalhador, que 
precisam ser feitos em clíni-
cas em terra, pois o contrato 
com a UO-BS não prevê exa-
mes a bordo ou no aeroporto. 
Acontece que nessas ocasiões 
o trabalhador é obrigado a 
fazer os exames, necessários 
para liberação do ASO, du-

rante sua folga, quando estão 
desembarcados. O sindicato 
entende que o apontamento 
para essas situações deve ser 
o código 2040, que foi con-
firmado pelo RH. No entanto, 
o sindicato alertou o RH que 
tem gerência dentro da pla-
taforma de Mexilhão que não 
permite que seja colocado 
esse código no apontamento 
do funcionário.

Exames na folga



Conservação e pintura nas plataformas

Os trabalhadores das plata-
formas reclamaram da demo-
ra na liberação da compra de 
passagens, que por motivos 
diversos, como condições cli-
máticas ou outras situações 
em que obriga o adiamento 
do desembarque, a saída só 
ocorre no dia seguinte. Esse 
problema ocorre quando o 
desembarque acontece após 
14 dias. Os vôos geralmente 
partem do aeroporto de San-
tos Dummont, e há relato de 
trabalhador que esperou das 
8h às 18h para pegar o vôo, 
chegando no Edisa Valongo 
depois das 22h, perdendo um 
dia inteiro de folga por não ter 
ninguém para adiantar a com-
pra da passagem. 

Para o sindicato, isso ocor-
re, pois a tarefa de autorizar 
a compra das passagens é do 
gerente geral (GG), que tem 
muitas atribuições ao longo 
do dia e acaba demorando 
para autorizá-las. Essas pas-
sagens compradas para outro 
dia são chamadas de “passa-
gens emergenciais”, e são li-
beradas apenas pelo gerente 
geral, que precisa fazer isso 
até as 13h, mas muitas vezes 
acaba não conseguindo.

O problema seria facilmente 
resolvido se a liberação fosse 
feita por um profissional pró-
prio, que reagendaria os vôos 
em tempo muito menor do 
que o gasto pelo GG. 

Demora na liberação de compra de passagens

O sindicato pontuou que 
a atividade de conservação, 
pintura e lubrificação dos 
equipamentos e tubulações 
das plataformas não fazem 
parte do escopo da operação.

Foi observado durante as 
visitas do sindicato nas pla-
taformas de Mexilhão, P-66 e 
P-67 que a empresa forneceu 
aos operadores latas de tin-
tas, equipamentos de lixa para 
retirada de ferrugem, pincéis, 
lubrificantes, o que seriam 
itens para as atividades do 
profissional de manutenção, 
não cabendo aos operadores 
realizarem suas próprias ta-

refas e realizar a conservação 
da embarcação. O sindicato 
entende que isso é acúmulo e 
desvio de função de atividade, 
e que a empresa está criando 
um passivo trabalhista, pois 
os trabalhadores não rece-
bem nenhum tipo de adicio-
nal para acumular função. Há 
também situação de acúmu-
lo de atividades, porque em 
muitas noites as plataformas 
ficam com postos de trabalho 
desguarnecidos. O sindicato 
solicitou que seja cancelada 
imediatamente essas ativida-
des que estão sendo passadas 
pela gerência.

Salários incompatíveis nas contratadas

Recebemos durante os três 
embarques nas plataformas 
P-66, P-67 e Mexilhão, várias 
denúncias de empresas que 
prestam serviços a bordo e 
estão com salários incompa-
tíveis com a função. A defa-
sagem vai desde o emprega-
do da hotelaria até o pessoal 
que trabalha na manutenção 

e apoio na produção das pla-
taformas. Como exemplo, po-
demos citar o salário de pro-
fissional técnico em química e 
profissional técnico em mecâ-
nica, que recebem um salário 
base de R$ 2000, contrarian-
do o piso de suas categorias 
que não recebem adicionais 
offshore.

O sindicato relatou ao RH 
que o limite de compras da 
plataforma de Mexilhão é 
baixo e não recebe reajuste 
faz tempo. Com isso é preci-
so esperar muitos meses para 
comprar itens necessários, 
que acabam fazendo falta no 
dia a dia. Pedimos para o RH 
analisar a possibilidade de 
aumentar o valor para essas 
compras menores, mas que 
são necessárias para a plata-
forma.

Limite para 
compras rápidas

Os trabalhadores de Mexi-
lhão reclamaram ao sindica-
to, que as demandas repassa-
das ao CIPLAT não estão mais 
sendo respondidas e fixadas 
no mural de avisos. Os traba-
lhadores levavam demandas 
para a CIPA, ou relatavam al-
gumas situações de condi-
ções de trabalho, como risco 
de acidentes, dentre outros, 
na caixinha de comunicação 
com a CIPLAT, mas percebe-
ram que nos últimos dois 
meses na receberam as res-
postas, que eram afixadas no 
quadro de avisos. Solicitamos 
ao RH que retornem a dispo-
nibilizar as respostas no qua-
dro de aviso da plataforma.

CIPLAT MXL

Durante a vistoria da Opera-
ção Ouro Negro na plataforma 
de Mexilhão, o sindicato recebeu 
muita reclamação, que também 
foi repassada ao Ministério Pú-
blico do Trabalho, sobre o serviço 
de hotelaria aos embarcados. O 
sindicato cobrou na reunião com 
o RH que melhorem o contrato 
com a empresa que presta o ser-
viço de hotelaria, principalmente 
com relação ao efetivo, que não é 
suficiente e no que diz respeito à 
alimentação fornecida na plata-
forma, pois muitas vezes faltam 
insumos básicos para o preparo 
das refeições, assim como alguns 
tipos de alimentos. 

Os trabalhadores reclamam 
também sobre as condições de 
trabalho dos funcionários da em-
presa, que recebem baixos salá-
rios, o que é uma insatisfação ge-
ral de todos os empregados. Não 
bastassem os baixos salários, 
recebemos denúncias de des-
conto em folha de pessoas que 
tiveram que faltar por ter pegado 
covid. Para reforçar a cobrança 
dos trabalhadores, o sindicato 
recebeu um documento assina-
do por todos os empregados da 
plataforma, em que apontam 
a insatisfação com o contrato 
da alimentação, e chamando a 
atenção para a fiscalização do 
gerente de contrato, que fica em 
terra e não convive com os traba-
lhadores a bordo, portanto não 
compreende os problemas rela-
tados pela categoria. O sindicato 
entregou uma cópia do abaixo 
assinado ao Ministério Público 
do Trabalho, e durante a reunião 
com o RH, pediu uma reunião ex-
clusiva com o gerente de contra-
to de hotelaria de Mexilhão.

Problemas no contrato 
da Hotelaria de MXL

Passados mais 20 dias 

aguardando  resposta do RH, 

o Sindipetro reeenviou ofício 

solicitando tratativa dessas e 

de outras demandas. 


