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No dia 26 de junho, o Sindipetro-LP participou de reunião com a gerência da Petrobrás para sanar pendências do 
laboratório, cobrar medidas efetivas no combate a proliferação do coronavírus e outras demandas do RH. Enquanto o 
sindicato busca meios de cobrar a empresa, a categoria petroleira enfrenta a gestão genocida de Castello Branco e do 

governo Bolsonaro. Por isso, precisamos nos organizar, fortalecer as entidades sindicais e as iniciativas de mobilização. 
Nesse sentido, o Sindipetro-LP se soma ao Dia Nacional de Lutas convocado pelas centrais sindicais e pelas frentes Povo 

Sem Medo e Brasil Popular, que acontece nesta sexta-feira, dia 10 de julho.

ESPECIAL PANDEMIA, LABORATÓRIO E FORA BOLSONARO
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No dia 26 de junho, o Sindipetro-LP participou de reunião com a gerência do G1 do Laboratório, que começou 
com a cobrança de demandas pendentes há muito tempo. O anúncio de que “vamos fazer quatro grandes pri-
vatizações em noventa dias”, ditas pelo ministro da economia, Paulo Guedes, explica o que está acontecendo 
para que problemas se arrastem na Petrobrás, gerando economia e dividendos para os gestores e doença e 
morte aos trabalhadores. Enquanto o sindicato busca meios de cobrar a determinação de melhorias no labo-
ratório, os trabalhadores continuam expostos e adoecendo e a direção da empresa avançando nas medidas 
que pioram as condições de trabalho e de segurança em suas unidades. Após muitas cobranças e reuniões, 
apresentamos as repostas para algumas das demandas. O avanço em algumas conquistas foi fruto das con-
versas com os trabalhadores nas setoriais e nos atrasos, reforçando nossa importância como categoria e para 
os serviços essenciais do país.

Durante a reunião, o RH informou que 
os novos pontos de captação para moni-
toramento de benzeno foram instalados e 
são monitorados por três Interfaces Ho-
mem/Maquina (IHMs), pelo COTUR, pela 
Segurança Industrial e pela Inteligência e 
Segurança Corporativa (ISC).

Para o sindicato, além dos pontos de 
captação para o benzeno, é necessário 
haver a IHM no local de trabalho. Essa é 
uma demanda antiga e cumpre os pró-
prios procedimentos de atendimento a 
emergências, que passa pelos trabalha-
dores poderem monitorar o local de tra-
balho. A empresa informou que a IHM do 
laboratório está no projeto, mas está ain-
da em fase compra. 

Além do benzeno, o sindicato relatou 

preocupação devido a contaminação por 
metais pesados e solventes. Em 2018, 
após diversas emanações de vapores 
cancerígenos, os trabalhadores do setor 
também observaram alterações nos exa-
mes toxicológicos, apontando a presença 
de vários contaminantes sem que fossem 
afastados do ambiente de trabalho entre 
os quais Mercúrio, Arsênico, Cromo, Chum-
bo, Ácido Mandélico, Ácido Metil Hipúrico, 
Fluoreto e outros agentes. Na época, além 
de acompanhar os trabalhadores conta-
minados por meio do médico do trabalho 
do sindicato, denunciamos o problema ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT). No 
entanto, resposta da empresa para esse 
grave problema é que há divergências nos 
entendimentos sobre as contaminações.  

MONITORAMENTO DE BENZENO
O prédio carrega inúmeros problemas es-

truturais e outros adquiridos com o desgaste 
do tempo. Os mais gritantes estão relaciona-
dos com os sistemas de condicionamento de 
ar e drenagem de efl uentes. Como o labora-
tório fi ca num patamar rebaixado, o retorno 
da água oleosa da refi naria e dos próprios 
rejeitos de análises fi ca parado na tubulação 
ou retornam para o subsolo do local gerando 
a emanação por ralos e pias de vapores con-
taminados.

Para resolver esse problema a empresa 
informou que novos sifões foram instalados 
nas pias. O sindicato questionou a efi cácia da 
substituição, já que os sifões foram substitu-
ídos por outros não industriais, que não são 
indicados para isso. Segundo a empresa, os 
novos sifões foram defi nidos pela engenha-
ria, mas aceitam sugestões.

A instalação de sifões adequados é uma 
preocupação pertinente, uma vez que com 
problemas na drenagem se agrava a falta de 
um ar condicionado central que gere pressão 
positiva e renovação de ar.

Os dutos de exaustão das capelas apre-
sentam vazamentos que permitem inalar em 

uma sala aquilo que foi eliminado pela sala 
ao lado. “Dizem que dá para saber no labo-
ratório toda hora que o café fi ca pronto!”. A 
“brincadeira” denuncia o que a empresa 
nega veementemente.

O Sindipetro soube que a gerência solicitou 
adiamento dos prazos, o que não é aceitável, 
uma vez que o problema se arrasta há muito 
tempo. A empresa alega que os reparos no 
sistema de drenagem estão em andamento, 
dentro do prazo para ajuste. O mesmo diz so-
bre o sistema de refrigeração.

De acordo com a companhia, o sistema de 
drenagem é monitorado pela medição da va-
zão das capelas, as quais são interditadas para 
manutenção se não apresentarem resultado 
satisfatório. Segundo o RH, a empresa mantém 
a prática de monitoramento ambiental duas 
vezes por dia pelos Técnicos de Segurança.

O sindicato cobrou que os trabalhadores 
fossem informados, conforme faz parte do 
calendário, sobre o andamento dos traba-
lhos. Após conversa entre os representantes 
do RH, fi cou defi nido que o andamento dos 
projetos passará a ser informado nas reuni-
ões semanais.

SISTEMA DE DRENAGEM E REFRIGERAÇÃO 

O RH informou que a Sala de Lavagem 
foi “recuperada”, com instalação de acríli-
co para fechar mais a vazão da pia, além 
de manutenção nos motores. Para o sindi-
cato, a aplicação de azulejo e pintura não 
passam de medidas cosméticas e não re-

solvem a situação dos trabalhadores. 
A empresa informou que não é mais neces-

sário entrar na sala de lavagem de máscara. 
De acordo com a base, existem geladei-

ras de acondicionamento de amostras em 
mal funcionamento.

SALA DE LAVAGEM
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Desde o início da pandemia pelo 
novo coronavírus, o Sindipetro-
-LP tem se empenhado em cons-

cientizar a categoria e cobra medidas da 
empresa para conter o avanço do vírus 
nas unidades. A briga agora é para que a 
empresa reconheça sua responsabilidade 
e abra a Comunicação de Acidente de Tra-
balho (CAT) para os casos já confi rmados 
na refi naria. A CAT deve garantir os direitos 
do trabalhador e responsabilizar a empre-
sa pelo contágio causado pela negligência 
dos gestores da companhia. 

Infelizmente, a negligência dos gestores 
da Petrobrás, quando muito, suas medidas 
inefi cazes, não foi capaz de evitar que a 
pandemia se espalhasse na RPBC e viti-
masse três petroleiros da refi naria, que 
provavelmente se contaminaram durante 
suas atividades laborais. 

Os fatos já foram expostos para a cate-
goria, que viu de perto como a doença se 
desenvolveu na refi naria: faltou máscaras, 
álcool gel, distanciamento nas fi las e res-
taurantes, desinfecção nos locais de uso 
comum, salas de monitoramento e afasta-
mento de pessoas com suspeitas de esta-
rem com Covid-19. O quadro perfeito para 
que a doença se espalhasse e levasse al-
guns dos nossos, que dedicaram suas vi-

das para manter a operação, enquanto no 
mundo todo as indústrias reduziram suas 
produções. Fomos no sentido oposto e es-
tamos pagando com a vida do trabalhador 
petroleiro a ganância da gestão bolsona-
rista no comando da empresa.  

Um desses companheiros foi Antonio 
Carcavalli, um expoente da luta contra o 
coronavírus na RPBC, que morreu no dia 30 
de maio, depois de ter contraído a Covid-19 
de colegas. O sindicato exige que seja reco-
nhecido o óbito por doença do trabalho do 
nosso companheiro Carcavalli, bem como 

todos os casos confi rmados de Covid-19 
para que a Petrobrás registre a CAT junto a 
Previdência Social. 

A gestão da RPBC alega que seguirá as 
orientações da EOR e do RH corporativo, 
que até agora se recusam a abrir as CATs. 
O Sindipetro-LP realizou a abertura da CAT 
do companheiro Carcavalli, como forma de 
garantir os direitos da família e de continu-
ar a luta pela saúde e segurança da catego-
ria, da qual Carcavalli se orgulhava de fazer 
parte e brigou ativamente, até o último dia 
de sua vida, para que fosse protegida.

Abertura de CAT para Covid-19 e outros pontos também 
foram tema de reunião com o RH

A briga agora é para que a empresa reconheça sua responsabilidade e abra a  CAT 

TESTES RÁPIDOS 
PARA TODOS

O Sindipetro-LP acredita que não 
pode haver distinção entre pe-
troleiros próprios e terceirizados, 
todos devem ser testados. Já bas-
tam as diferenças nas condições 
de trabalho, das quais as “gatas” 
se aproveitam para lucrar mais. A 
RPBC também deve se responsabi-
lizar pelos testes feitos na portaria 
10, que hoje são realizados no 
canteiro e sem supervisão.

Além disso, reforçamos que to-
dos os trabalhadores recuperados 
devem ser submetidos a testagem 
no retorno ao trabalho, para ga-
rantir que estejam saudáveis e não 
transmitirão o vírus. 

O RH informou que os testes 
rápidos estão em andamento e um 
segundo ponto de testagem será 
aberto, o que inclui a testagem na 
portaria 10. A refi naria acena para a 
volta da normalidade, ao indicar que 
se prepara para estender a testagem. 

RUÍDO NA CCI
Pedimos para que seja dada 

atenção quanto ao desconforto 
acústico por ruído na CCI devi-
do aos vazamentos de vapor na 
unidade C e V, e que fosse feita a 
manutenção corretiva do vaza-
mento. Até que o conserto ocorra, 
o sindicato quer que seja adotado 
equipamento de proteção coletiva 
ou barreira física para reduzir 
esse ruído. 

Segundo o RH, o SMS vai tratar 
este caso e verifi car possibilidade 
de mitigar ruído enquanto aguar-
da correção defi nitiva.

Horas extras na Pandemia
De acordo com o plano da resiliência, a empresa deveria tratar as horas extraordinárias 

nesta pandemia utilizando o código 2026 como justifi cativa de trabalho do turno em 
dias de folga, justamente para cobrir falta de mão de obra e que caracteriza serviço 
excepcional. Porém, na RPBC a gerencia está utilizando o 2040. 

De acordo com plano de resiliência, as horas extras feitas no mês abril/maio/junho 
deverão ser pagas em setembro. Segundo o RH, as horas que estão sendo geradas para 
banco de horas serão pagas, mesmo utilizando o código 2040.

Alimentação dos terceirizados
Com a alteração da jornada dos contratados para 12h e considerando pelo menos mais 

2h de deslocamento, os terceirizados estão passando um tempo muito maior a serviço 
da empresa e estão recebendo como refeição somente o almoço. O sindicato solicitou 
fornecimento de lanche desjejum e outro lanche à tarde.

O RH disse que esse ponto foi também foi questionada pela CIPA e que será encaminhado 
para análise da Gerência de Manutenção.

ADICIONAL DE HORA 
DE REPOUSO E 
ALIMENTAÇÃO (HRA)

O sindicato recebeu informação de 
que alguns trabalhadores não estão 
recebendo o HRA devido ao plano de 
resiliência, mas que não estava previsto 
dentre as medidas apresentadas pela 
empresa.

A resposta do RH é que não tinha 
identifi cado esse problema, porém vai 
analisar, solicitando um caso específi co 
para verifi car se foi erro pontual ou de 
grupo de trabalhadores.
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Protocolo médico de afastamento
O sindicato é contra o protocolo adotado pela RPBC, que não atende a recomen-

dação da Organização Mundial da Saúde. Exigimos que o trabalhador seja encami-
nhado para exame complementar PCR todas as vezes que a testagem rápida con-
fi rmar a presença de IgM positivo. Não podemos aceitar que os petroleiros sigam 
trabalhando com Igg e Igm positivos. O Sindipetro-LP não medirá esforços para 
evitar que novos casos coloquem em risco a saúde de todos, e trabalhará para 
responsabilizar os gestores da companhia, bem como fez ao denunciar os médicos 
próprios e contratados da RPBC, que não afastaram os trabalhadores com suspeita 
de Covid-19, ao Conselho Regional de Medicina (CRM). 

Atestados médicos por Covid-19
Alguns trabalhadores que foram afastados pelo médico do sindicato ainda não 

tiveram os dias tratados. Eles estavam sob atestado de afastamento, mas estes 
ainda não foram aceitos e validados pelo RH, que alegou que a saúde ocupacional 
corporativa está analisando se irá validar estes atestados, tanto da RPBC quanto 
de outras refi narias. O Sindieptro-LP não aceitará outra resposta que não a vali-
dação dos atestados. Caso não ocorram, o jurídico do Sindipetro será acionado.

Integração na Destilação (N e V)
Discutimos a preocupação do número de operadores que estão para se aposen-

tar na unidade N. Dos 15 operadores, nove estão prestes a se aposentar. É evidente 
que a baixa de efetivo operacional nestas unidades trará insegurança. O sindicato 
requereu esclarecimentos sobre a informação de que haverá integração entre os 
operadores da N e V. Como existe a judicialização do efetivo da RPBC, nada pode 
ser alterado enquanto não sair decisão. Segundo o RH, a integração de operadores 
de unidades distintas ocorre para capacitá-los para operar as duas unidades, mas 
que isso não representa operar as duas ao mesmo tempo.

Jornadas excessivas 
de 24 horas

Questionamos o número do efetivo do turno, 
pois a falta de pessoal é evidente: estão ocorren-
do jornadas de 24 horas! As unidades de Desti-
lação apresentam o pior quadro até o momento. 
O RH informou que estão chegando nos 
próximos meses operadores transferidos. 
O sindicato solicitou os dados sobre as transferên-
cias e espaço para receber os novos trabalhadores.

Tratamento dos dias 
de greve

Questionamos porque a gerência não fez

o tratamento dos dias da greve de feverei-

ro. Segundo o RH, o problema está sendo

corrigido, pois houve erro no sistema. O RH alega 

que a demora se dá pois os problemas de trata-

mento de frequência ocorreram por todo o país.

Cursos na pandemia
Devem ser mantidos suspensos 

todos os cursos em função da re-
dução do efetivo e da operação su-
prir apenas atividades essenciais 
na pandemia, pois os cursos estão 
sendo feitos de forma concomi-
tante as atividades diárias, o que 
é proibido pela portaria de cursos 
EAD e NR-1. O Sindipetro tem rece-
bido denúncias de que estão ocor-
rendo cursos nesse período. Cobra-
mos do RH o adiamento dos cursos 
e não vamos aceitar que a prática 
de serviços não essenciais aumen-
tem o risco para os trabalhadores

Petrobrás nega adiar ACT pra “passar a 
boiada”. E nós, o que vamos fazer?

O Sindipetro-LP convoca toda ca-
tegoria a elaborar conjuntamente as 
estratégias de luta que devemos ado-
tar para barrar a ofensiva bolsonaris-
ta sobre nossos direitos. No lugar da 
pergunta “o que o sindicato vai fa-
zer?” propomos em seu lugar outra: 
“o que nós vamos fazer?”. Como você 
acha que devemos atuar nas mesas 
de negociação? Quais formas de mo-
bilização para pressionar a direção da 
empresa podemos adotar, mesmo em 
tempos de pandemia e necessário dis-

tanciamento social? 
Na impossibilidade de reocupar a 

sede e subsede para articular esse di-
álogo, vamos utilizar o espaço virtual 
como ponto de apoio para essa tarefa. 
Por isso, pedimos que você envie sua 
opinião e/ou proposta para o e-mail 
imprensa.sindipetrolp@gmail .com, 
com o título `Sugestão - ACT´ no cam-
po Assunto. E mais: pedimos que que 
você seja um multiplicador dessa ta-
refa, pedindo para mais um colega de 
trabalho a fazer o mesmo. Dessa for-

ma, não só cumpre sua parte de ma-
neira individual, nos ajuda também a 
alcançar mais trabalhadores. 

Sem esse diálogo será muito mais 
dif ícil para o sindicato construir uma 
atuação à altura dos desafios que es-
tão colocados nesta conjuntura. Não 
só para refletir o que a maioria da 
base pensa, mas também para espe-
lhar as tarefas e necessidades da ca-
tegoria em toda sua diversidade.

Basta de perdas!  Merecemos mais!
A vida em primeiro lugar!

Realocação de ISIs 
de outras unidades

O RH informou que a refi naria 
receberá inspetores de segurança, 
provavelmente vindos de unidades 
que fecharam, realocados de acor-
do com a estratégia e necessidade 
da empresa.
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O futuro do Laboratório da RPBC é 
incerto e fonte de preocupação 
dos trabalhadores do setor, sen-

do tema constante das reuniões entre o 
sindicato e a categoria. Diante das medi-
das de combate ao coronavírus, o efetivo 
está ainda mais reduzido e como falamos, 
as instalações estão com problemas há 
anos, com poucas ou nenhumas soluções, 
um quadro típico de sucateamento que 
antecede a privatização. Durante a reu-
nião com o RH, a diretoria do Sindipetro-
-LP pediu que os gerentes passassem uma 
informação honesta e direta sobre seu 
posicionamento em relação ao assunto.

O sindicato pediu que a gestão se po-
sicionasse sobre os planos de reposição 
do quadro, única forma de manter uma 
equipe que tenha capacidade de realizar 
a quantidade necessária de análises, com 
segurança para si, para o processo e para 
os demais trabalhadores das unidades. 
Nos últimos cinco anos, houve uma redu-
ção de aproximadamente 25 técnicos quí-
micos de petróleo na RPBC.

Os representantes do RH alegam que 
não podemos adiantar nenhuma dessas 
respostas, e que o que existe hoje de 
concreto é a terceirização das análises 
de águas e preparo de soluções. Também 

QUAL SERÁ O FUTURO 
DO LABORATÓRIO?

informaram que parte dos projetos ques-
tionados pelo sindicato se alinham aos 
planos para a empresa feitos pela alta 
gestão e não dependem apenas da gerên-
cia local. O que aumenta a preocupação, 
já que os planos hoje parecem não ir além 
de privatização e sucateamento.

A resposta esperada pelo Sindipetro era 
que as gerências locais se comprometes-
sem a brigar pela manutenção dos pos-
tos de trabalho primeirizados na unida-
de, com melhores condições trabalhistas, 
mas infelizmente esse é o tipo de respos-
ta que se ouve hoje dentro da Petrobrás e 

que não esconde que a falta de atenção 
para problemas que estão tirando a saúde 
dos trabalhadores faz parte do processo 
de desmonte e privatização da empresa.

Diante da falta de ação dos gestores 
atuais, para os trabalhadores que ainda 
fi am suas esperanças no compromisso 
dos gestores locais com suas equipes, a 
luta em defesa da Petrobrás e de nossos 
empregos terá como protagonistas sua 
categoria, que ainda enxerga a empresa 
como um bem comum, responsável pela 
economia do país e por gerar empregos, 
que em muitos casos empregam gerações 
de famílias de petroleiros. 

Para isso, fortalecer o Sindipetro-LP, se 
associando, participando das mobiliza-
ções e denunciando irregularidades é o 
que tem mantido e irá ainda, por muito 
tempo, garantir que a Petrobrás fi que nas 
mãos do povo. Gestores e governos vêm 
e vão, se refastelam com o poder da em-
presa nas mãos, como bons gafanhotos 
que são, na esperança de voltarem mais 
fortalecidos para seus afazeres. Por nós, o 
descanso dos que estão destruindo e sa-
queando a empresa será na cadeia.

Basta de perdas!
Merecemos mais!

A categoria vive mais um momento de-
cisivo em relação ao futuro da Petrobrás, 
patrimônio não só dos trabalhadores e tra-
balhadoras que a construíram e constroem 
no dia-a-dia, mas de todos os brasileiros. É 
necessário que estejamos atentos. O cami-
nho a ser trilhado pede união e mobiliza-
ção, armas de luta que nunca faltaram aos 
petroleiros. Nos últimos anos, tem ficado 
cada vez mais difícil estabelecer o diálogo 
com os gestores e o RH da empresa. Isso se 
reflete em uma política de negociação mais 
dura por parte da companhia, que simples-
mente informa seus planos, sem negociação 
com os representantes da categoria. Hoje, 
por exemplo, o RH da UN-BS, passa por uma 
nova reestruturação que dificultará ainda 

mais o atendimento às nossas demandas. 
Em fevereiro passado, a categoria prota-
gonizou uma forte greve nacional contra a 
demissão dos trabalhadores da FAFEN Arau-
cária, demonstrando que segue disposta à 
luta. Os trabalhadores das plataformas do 
Litoral Paulista, por sua vez, demonstraram 
força e a certeza de que não abandonarão 
os petroleiros das unidades no olho do 
furacão. Durante a pandemia, a gestão da 
empresa mais uma vez reafirmou que só se 
importa com o lucro dos acionistas, negli-
genciando a saúde e segurança daqueles 
que se arriscam para produzir e atendendo 
à população. O nível do descaso é tão gran-
de que os representantes da empresa pro-
moveram a demissão de seis trabalhadores 

em meio à pandemia. Aproveitando-se das 
dificuldades impostas à nossa organização, 
a gestão Castello Branco testa uma série de 
maldades para maximizar os lucros e atacar 
nosso ACT. Os efeitos da pandemia e da atu-
al crise do petróleo já são percebidos, mas 
não podemos esquecer que em situação 
ainda mais grave se encontram os tercei-
rizados, que estão com seus empregos em 
risco e submetidos a contratos draconianos,  
pagando cada vez menos e exigindo mais da 
mão de obra. Diante desse quadro a Federa-
ção Nacional dos Petroleiros (FNP) solicitou 
a prorrogação do atual Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) por um ano em função da 
pandemia. O que não foi surpresa é que a 
empresa além de negar o prolongamento 

do acordo, também desrespeitou a etapa 
de negociação com as entidades sindicais 
e apresentou uma proposta rebaixada, tra-
zendo vários ataques já esperados. A FNP se 
negou a receber essa proposta na primeira 
reunião sem que houvesse negociação. Para 
a categoria petroleira, assim como para os 
demais trabalhadores desse país, é uma 
questão de sobrevivência enfrentar a gestão 
Castello Branco e o governo Bolsonaro. Por 
isso, precisamos nos organizar, fortalecer as 
entidades sindicais e as iniciativas de mo-
bilização. Nesse sentido, o Sindipetro-LP se 
soma ao Dia Nacional de Lutas convocado 
pelas centrais sindicais e pelas frentes Povo 
Sem Medo e Brasil Popular, que acontece 
nesta sexta-feira, dia 10 de julho.

O futuro é sombrio, mas só com muita luta reverteremos esse quadro
10 de julho - Fora, Bolsonaro!



Sindicato vê risco de teletrabalho permanente em termo 
de prorrogação enviado pela Petrobrás

Prorrogado até 31/12

A Petrobrás enviou um comunicado 
no começo do mês aos trabalha-
dores do regime administrativo, 

informando que o teletrabalho poderá 
ser prorrogado até 31 de dezembro de 
2020, podendo ser interrompido antes 
do prazo, a depender da conjuntura. 
Junto ao comunicado, a empresa enca-
minhou um termo de aceite das condi-
ções de teletrabalho para todos os em-
pregados, sem estabelecer um fator que 
justifique a prorrogação para além da 
quarentena que os estados estão reven-
do periodicamente.

O Sindipetro-LP é a favor de medidas 
de isolamento social com a fi nalidade ex-
clusiva de evitar ou diminuir a infecção 
pela covid-19, inclusive que haja ressar-
cimento ao empregado por custos/des-
pesas decorrentes de dessas medidas, 
porém somos contra o acordo individu-
al de teletrabalho pós pandemia. Para o 
sindicato, a assinatura desse termo pode 
estar associada à intenção da empresa 
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em tornar o teletrabalho permanente.
Recentemente a empresa sofreu mais 

uma derrota, pois foi obrigada a ressarcir 
trabalhadores por custos que lhes repas-
sou indevidamente por causa do teletra-
balho, inclusive foi obrigada a enviar um 
termo de ressarcimento EXCLUSIVO dos 

custos assumidos pelos trabalhadores. 
Nesse sentido estamos de olho nos pas-
sos da companhia, que já estendeu o te-
letrabalho até dezembro de 2020 vislum-
brando maximização de lucro e aumento 
da possibilidade de realizar acordos in-
dividuais de teletrabalho pós pandemia.

Após a reforma trabalhista de 2017, 
abriu-se a possibilidade de negociação 
individual sobre o regime de teletraba-
lho, por isso a empresa tenta isolar as 
entidades sindicais e avançar com tal 
medida sobre os trabalhadores, que, 
sem informações importantes, sentem-
-se atraídos, mas podem colocar em ris-
co sua saúde física, mental e fi nanceira, 
além de seus empregos e os empregos de 
outros trabalhadores.

O sindicato irá tomar todas as medidas 
jurídicas cabíveis para evitar a prorro-
gação do teletrabalho e recomenda que 
os funcionários sob esse regime de tra-
balho não assinem nenhum termo ou en-
quete com esse tema.

Antes de dar aceite em qualquer termo 
sobre ressarcimento de custos/despesas, 
certifi que-se de que o aceite não seja um 
acordo individual de teletrabalho perma-
nente e depois formalize sua ressalva de 
querer voltar a trabalhar na base assim 
que a emergência sanitária se dissipar.

Abaixo, apresentamos as informações importantes que 
a empresa está omitindo de você sobre as implicações 
do teletrabalho de forma permanente após a pandemia:

Trata-se de pura maximização de lucro, quando o em-
pregado é “coisifi cado”, abrindo mais uma fenda para o 
avanço da privatização, uma vez que o teletrabalho che-
gou como medida de proteção face a pandemia, mas 
que agora se revestiu como meio de redução de custos/
despesas, o que torna a companhia mais atrativa para a 
venda. Vale lembrar que já nos primeiros meses de pan-
demia a empresa apresentou uma redução de custos 
operacionais de mais de R$ 10 bilhões (US$ 2 bi);

Empregados de bases operacionais que aderirem cor-
rem o risco de perder total ou parcialmente seu adicional 
de periculosidade;

Em teletrabalho, os funcionários provavelmente absor-
verão os custos relativos à estrutura, como energia, inter-
net e mobiliário, transformando suas casas em ambiente 
de trabalho;

No teletrabalho não haverá controle de horário, o que 
impede recebimento de qualquer hora extra ou acúmu-
lo de banco de horas, abrindo caminho para a seguinte 
métrica: trabalho por demanda/prazo/qualidade, que vai 
exigir mais horas de trabalho do que na jornada normal;

Haverá perdas de direitos já adquiridos e que decorrem 
das atuais condições de trabalho, como por exemplo o 
desjejum, que será renunciado tacitamente;

O teletrabalho vai criar uma relação de isolamento entre 
empregado e empresa e entre empregado e sindicado, fato 
que enfraquecerá a luta, pois fl exibilizará nosso sentimen-
to de pertencimento de classe, trazendo inação ou falta de 
atitude quando direitos estiverem sob ataque;

Além de tudo isso, o teletrabalho também trará perdas 
indiretas, pois, segundo Castello Branco, presidente da Pe-
trobrás, manter 50% dos empregados em teletrabalho vai 
liberar prédios que custam muito, ou seja, teremos mais 
desemprego de contratados de zeladoria, segurança e lim-
peza, bem como de TI, de transporte e até de alimentação.

Todo e qualquer direito atacado mediante o teletraba-
lho durante e pós pandemia será combatido pelo Sindi-
petro-LP, e os trabalhadores já podem começar desde já, 
não participando de qualquer enquete e muito menos 
aderindo formalmente a esse novo modelo que viabiliza 
a privatização.

As negociações individuais tendem a enfraquecer a 
categoria, além de não oferecerem margem para contra-
proposta do trabalhador. Se diante de uma bancada de 
representantes sindicais, com categoria mobilizada em 
greve, muitas vezes o desfecho de uma negociação é feito 
com o intermédio do Tribunal superior do Trabalho (TST), 
em dissídio coletivo, quais as chances de um trabalhador 
sozinho, arrancar uma boa proposta de acordo de seu su-
perior hierárquico na empresa?

Não existe caminho fácil para o trabalhador. Só com os 
trabalhadores unidos podemos defender nossos direitos.

Merecemos mais! Basta de perdas!


