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PRECISAMOS FALAR DE ASSÉDIO MORAL

ATUAL GESTÃO DA PETROBRÁS
APOSTA EM COAÇÃO COMO FORMA
DE INIBIR MOBILIZAÇÕES

A atual gestão da Petrobrás tem apostado todas as suas fichas na impunidade e assume
uma postura antissindical que está sendo vista em praticamente todas as unidades da
empresa. Sem medo de gerar passivo por processos e sanções por descumprimento
de acordos assumidos pelo Brasil na Organização Internacional do Trabalho (OIT),
as gerências das unidades partiram para o tudo ou nada, dando à categoria a única
alternativa possível, lutar!

NÃO DEIXE DE LER TAMBÉM NESTA EDIÇÃO:
>> ACIONISTAS RECEBEM “BOLADA” ENQUANTO CATEGORIA PETROLEIRA É ALVO DE ATAQUES
>> DEFENDER CONDIÇÕES DOS TERCEIRIZADOS TAMBÉM É DEFENDER A PETROBRÁS
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Precisamos falar de assédio

Atual gestão da Petrobrás aposta em coação como forma de
inibir mobilizações e unidade com o Sindicato
o emprego.

A atual gestão da Petrobrás tem apostado todas as suas fichas na impunidade

A ingerência na empresa não encontra

e assume uma postura antissindical que

limites e se indispõe até mesmo sob me-

está sendo vista em praticamente todas as

diação com o Ministério Público do Tra-

unidades da empresa. Sem medo de gerar

balho (MPT), como aconteceu na semana

passivo por processos e sanções por des-

passada, durante inspeção programada na

cumprimento de acordos assumidos pelo

UTGCA, em que o gerente quis impor o “seu

Brasil na Organização Internacional do

jeito” e deslocar os chefes dos vigilantes

Trabalho (OIT), as gerências das unidades

para acompanhar a inspeção, numa clara

partiram para o tudo ou nada, dando à ca-

tentativa de inibir a participação e denún-

tegoria a única alternativa possível, lutar!

cias dos trabalhadores.

Em junho deste ano, na RPBC, gerentes e

Vemos com preocupação a escalada au-

supervisores foram até às CCls para punir

toritária na empresa, que visa impor medo

com advertência verbal todos os trabalha-

aos trabalhadores para chegar a resultados

dores que participaram de uma setorial

rápidos de lucro e metas, em detrimento

sobre terceirização dos postos de trabalho

da segurança das equipes, das unidades e

da ETA, ETDI, laboratório e segurança. Além

José dos Campos, no dia 26 de agosto,

O assédio se faz presente na Petrobrás

disso, os petroleiros receberam o aviso

para prejudicar a mobilização, a gerência

de várias formas, como as já citadas e

Cada vez fica mais difícil aceitar res-

que se participassem de qualquer atraso

da unidade mudou o local de embarque e

além. São crescentes os casos de trabalha-

postas evasivas nas mesas de negociação

ou manifestação na portaria da unidade a

desembarque dos trabalhadores do turno

dores afastados por problemas psicológi-

com a empresa, cheias de promessas e

punição seria por escrito e que se persis-

e administrativo e chamou a polícia, que

cos, estresse e outros, causados em sua

compromissos, que na prática nunca se

tissem na conduta a situação ficaria ainda

veio com um forte aparato tumultuar a

maioria pela pressão e cobrança no traba-

concretizam.

pior.

conversa com os petroleiros, com a descul-

lho. A categoria ainda precisa enfrentar no

É diante de posturas como essas que

As práticas antissindicais não pararam

pa de garantir o direito de ir e vir. Apesar

dia a dia imposição de tarefas inseguras,

iniciamos uma jornada unitária de lutas,

aí, pelo contrário, cada vez mais se in-

da manobra da gerência, a mobilização foi

e, se por um lado os petroleiros próprios

para mostrar para os atuais gestores da

tensificam, na tentativa de passar um re-

realizada com os trabalhadores do turno e

podem utilizar o direito de recusa, os ter-

Petrobrás que a categoria não se intimida

cado que não está sendo digerido pelos

ADM que conseguiram chegar na portaria

ceirizados não podem contar com isso e

por ingerência de chefetes e vai seguir de-

trabalhadores. Durante o ato realizado na

de costume, com transporte próprio, onde

são duramente punidos quando se con-

nunciando o desmonte e terceirização do

Refinaria Henrique Lage (Revap), em São

se realizava o ato.

trapõe a uma ordem, podendo até perder

Sistema Petrobrás.

das comunidades do entorno.

Defender melhores condições de trabalho aos terceirizados tamb
A terceirização é hoje, sem dúvidas,

no governo Temer. Os ataques aos di-

contratar profissionais com menos di-

dos brasileiros a preço de banana para

uma das únicas oportunidades de em-

reitos do trabalhador foram consagra-

reitos e menores salários.

que as empresas que já levam nossos

prego ao trabalhador brasileiro, ao

dos como única chance de retomada

Mas como a ganância não tem limite,

minérios e nosso petróleo faturem alto

mesmo tempo – e exatamente por esse

das contratações, mas o que vimos foi

não para de pipocar na Câmara, no Se-

com nosso suor, pagando o preço míni-

motivo - também a ferramenta mais

só a piora do desemprego, que hoje

nado e do próprio governo, propostas

mo pela nossa mão de obra.

eficaz e “legal” de explorar os mais

ultrapassa os 14 milhões, aumento da

para piorar ainda mais a situação dos

Vemos na Petrobrás, ano após ano,

pobres e transferir renda para os mais

informalidade, ao mesmo tempo em

trabalhadores, como a “Carteira Verde

as condições de trabalho desses com-

ricos.

que as subocupações explodem no

e Amarela”, projeto do governo Bol-

panheiros serem pioradas, sendo sujei-

A precarização da terceirização ga-

país. A aprovação da terceirização de

sonaro para gerar subempregos sem

tados a trabalhar para empresas sem

nhou proporções epidêmicas em 2017,

atividades fim abriu precedente para

garantias para o empregado em início

lastro financeiro para honrar sequer as

após aprovada a lei da terceirização,

demissões de grupos inteiros, para

de carreira. Querem vender o trabalho

rescisões em uma eventual quebra de
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R$ 31,6 bilhões

Acionistas recebem “bolada” enquanto categoria petroleira é alvo
de ataques e população sofre com preço altos
Os acionistas da Petrobrás receberam,

sa que deixa de “chegar aos postos”.

no dia 25 de agosto, a primeira parte da

A população também tem sido penaliza-

bolada milionária de R$ 31,6 bilhões refe-

da com essa ganância toda. O PPI (Preço de

rente ao pagamento da antecipação de di-

Paridade de Importação), política adotada

videndos e/ou juros sobre capital próprio

desde 2016 pela gestão da Petrobrás, que

(JCP) referentes a 2021. Esse valor é a maior

precifica os combustíveis de acordo com as

distribuição de remunerações na história

variações do dólar e do petróleo internacio-

da Petrobrás. O último recorde tinha sido

nal tem elevado a patamares estratosféricos

de R$ 29,5 bilhões em 2009, em valores

o preço dos combustíveis e gás de cozinha.

atuais.

Ao contrário do que muita gente pensa,

O valor bruto distribuídofoi de R$ 21 bi-

não são os impostos os principais respon-

lhões. Trocando em miúdos é R$ 1,609911

sáveis pelos preços abusivos dos combus-

por ação ordinária ou preferencial. A operação tem como base a posição acionária
de 16 de agosto de 2021.
Em contrapartida, a força de trabalho
amarga um Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) rebaixado, com duração de dois anos
e uma nova assistencia médica que só visa
piorar a saúde dos beneficiários já que
tem sido campeã de reclamações.
Segundo dados do Instituto Latino Americano de Estudos Socioeconômicos (Ilaese)
enquanto a remuneração média anual dos
trabalhadores da Petrobrás caiu continuamente desde 2011, passando de 98,5 mil
dólares anuais, na PETROCHINA temos um
movimento oposto: passou-se de 27,2 mil
dólares em 2011 para 49,5 mil dólares em
2020. Enquanto na Petrobrás houve uma

queda de 37% da remuneração média anu-

sasse o que deve.

al, no mesmo período a gigante chinesa viu

A Petrobrás como um todo respira por

a remuneração média crescer 82%. Pela ten-

aparelhos. A sanha privatista de Paulo

dência indicada, vemos que é questão de

Guedes tem esquartejado a empresa que

tempo para a remuneração média dos tra-

foi criada para atuar do “poço ao posto”.

balhadores da PETROCHINA ultrapasse a dos

O ministro vê a empresa como uma “gali-

trabalhadores da Petrobrás, como alias, já

nha dos ovos de ouro”. A BR Distribuidora

aconteceu com a petrolífera chinesa CNOOC.

é um belo exemplo disso. A BR é a maior

Em verdade, esse movimento é geral. A

distribuidora do país, com cerca de 30% do

cada ano, o abismo entre a situação dos

mercado de combustíveis e lubrificantes.

trabalhadores da Petrobrás se eleva diante

A Petrobrás era a única proprietária da BR

de todos demais concorrentes.

até 2017. No mês de julho a alta cúpula da

Os aposentados e pensionistas também

empresa liquidou de vez sua participação

estão inseridos nesse “balaio” já que vêm

na distribuidora sob a justificativa de que a

sofrendo ano após ano com defasagem sa-

venda é uma operação que “visa à otimiza-

larial, reajustes pífios e um equacionamen-

ção do portfólio e à melhoria de alocação

to da Petros que seria bem menos oneroso

do capital”. Quem ganha com isso são os

se a atual gestão da Petrobrás desembol-

novos donos do patrimônio e não a empre-

bém é defender a Petrobrás da privatização
contrato, gerando situações que come-

los sindicatos dos petroleiros, metalúr-

Exigir equiparação salarial com esses

çam com atrasos no vale alimentação,

gicos da construção civil e Comissão de

trabalhadores, além, de justo, torna a

corte de plano de saúde, atraso nos

Desempregados de Cubatão, os abusos

defesa da Petrobrás mais efetiva, pois

salários e que fatalmente acabam com

que ainda hoje algumas empresas ou-

garantimos com isso mão de obra qualifi-

calote aos trabalhadores.

sam praticar seriam ainda piores.

cada e inibimos o avanço da terceirização

Não faz muito tempo que os terceiri-

A luta em defesa da Petrobrás está

em setores chaves da empresa.

zados recebiam salários equivalentes e

também em estar lado a lado com o tra-

Defender o trabalhador terceirizado

às vezes até mais altos que os petrolei-

balhador terceirizado, pois sabemos de

é lutar contra a precarização do traba-

ros próprios da empresa. Hoje em dia,

sua importância para a empresa e como

lho, por mais qualidade de vida, cres-

se não fosse a tabela unificada aprova-

camaradas de lida, o quanto contribuem

cimento econômico das cidades da re-

da pelos trabalhadores e elaborada pe-

com seu trabalho.

gião e geração de empregos.

tíveis. Os reajustes sucessivos não estão
relacionados ao aumento de tributos, mas
sim ao PPI. O PPI considera para definição
dos preços a variação internacional do
barril do petróleo, as cotações do dólar,
cálculo custos de frete de navios, custos
internos de transporte e taxas portuárias
e uma margem para remunerar riscos inerentes à operação. Essa preficação faz com
que a empresa maximize os lucros e ainda por cima não arque com os gastos com
transporte dos derivados produzidos fora
do país acrescidos também das taxas alfandegárias. Isso se transforma em um sobrelucro para a atual gestão da Petrobrás
que acaba refletindo no bolso dos acionistas, de maneira positiva, e da população,
de maneira bem negativa.
Em alguns estados a gasolina já está
sendo vendida e R$ 7 e o gás de cozinha a
R$ 100. Esse também é o motivo de muitas
famílias cozinharem usando fogão à lenha.
Esses trabalhadores não conseguem comprar o gás, que já equivale a quase 10% do
valor do salário mínimo.
Todos esses dados demonstram de maneira clara que crise na empresa, desculpa
utilizada para justificar a política de redução de custos, só existe para o lado mais
fraco da corda porque para os acionistas e o
alto escalão da empresa os bolsos continuam cheios, o tanque dos carros abastecidos
e o gás de cozinha está sempre a postos.
Com informações do G1, Observatório Social da Petrobrás, FNP e Money Times.
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Campanha de sindicalização

Para fortalecer a categoria petroleira,

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
A disposição de luta dos petroleiros dos
turnos, terminais, prédios e plataformas
para defender um ACT digno e manter
direitos conquistados, mesmo diante de
todo o assédio 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 orgulha de sua tradição de luta e combatividade. E se orgulha de ter uma categoria participativa.
Mas precisamos de sangue novo, ideias
novas, gente disposta a construir coletivamente a luta em defesa da Petrobrás
e um novo sindicalismo, 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 direitos ameaçados,
precisamos mais do que nunca nos unir. A
reforma trabalhista e previdenciária, o fim
do Ministério do Trabalho além de impor
retrocessos históricos, traz também um
duro ataque à organização dos trabalhadores e suas entidades. Cada vez mais,
governos e patrões tentam enfraquecer o
principal instrumento de organização da
classe trabalhadora: os sindicatos.
Além disso, a criminalização das lutas
sociais, dos sindicatos e todos aqueles
que se opõem ao governo de plantão,
é fundamental reforçar a sua entidade

de classe. Por isso, repetimos o lema de

Como me sindicalizar?

seguida abrir a aba ficha de filiação. Após

nossa campanha permanente de sindi-

Para se filiar ao Sindipetro-LP é só aces-

isso escolher a aba, ativo, aposentados ou

calização: não fique só, fique sócio! Os

sar o site www.sindipetrolp.org.br, clicar na

petroleiros terceirizados também devem

barra “Sindicalize-se”, que fica abaixo do

Para instalar é muito fácil: acesse o

procurar os sindicatos da construção civil

logo do sindicato, baixar o formulário de ins-

Google Play ou Apple Store em seu celular

e metalúrgicos para fortalecer a luta e se

crição, preencher e enviar por e-mail para

e no campo de pesquisa digite ‘sindipe-

sindicalizar.

secretaria@sindipetrosantos.com.br ou en-

trolp’. Nosso aplicativo estará disponível.

pensionistas, preencher os dados e enviar.

Somente com uma categoria forte é pos-

tregar pessoalmente a qualquer um dos nos-

Baixe ele. Pronto, basta aguardar o down-

sível proteger a maior empresa do país da

sos diretores, na sede (Santos) ou subsede

load completo para acessá-lo e usufruir

ganância do mercado e da sede por lucro

(São Sebastião) do Sindicato. A associação

das facilidades disponíveis. É importante

dos acionistas. Para isso, contamos com

também pode ser feita através do aplicati-

destacar que as fichas devem ser assina-

você. Por isso:

vo do sindipetro-LP. Para isso, basta abrir o

das e encaminhadas com copia de fotos

aplicativo, clicar na aba sindicalize-se e em

3x4 do titular e dependentes habilitados.

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!

Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro
do que acontece no Sindicato! Aponte a câmera
do seu celular para o QR CODE e instale já !

Android

Android

IOS

IOS

