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Sindipetro-LP convoca categoria para assembleia que 
irá deliberar proposta de Acordo Coletivo de Trabalho
No próximo dia 23 de agosto 

(terça-feira), às 17h, em primeira 
chamada e 17h30, em segunda 
chamada, petroleiros e petrolei-
ras da ativa, aposentados (as) e 
pensionistas do Litoral Paulista 
votam em assembleia na sede, 
subsede e nas unidades ope-
racionais, para quem estiver 
em horário de trabalho, a nova 
proposta de ACT apresentada 
pela gestão da Petrobrás. Nas 
plataformas, no mesmo horário 
e com o apoio dos diretores do 
sindicato, os trabalhadores em-
barcados também irão deliberar 
os rumos da campanha reivin-
dicatória. Em pauta também, 
aprovação ou não da contribui-
ção assistencial de 2% sobre 
salário base de todos os petro-
leiros do Litoral Paulista que não 
são sócios do Sindicato. 

Após muita pressão, os repre-
sentantes da alta cúpula da Pe-
trobrás apresentaram a 3ª con-
traproposta à categoria. Além do 
rebaixamento de salários, com 
reajuste pelo IPCA (índice de 
inflação mais baixo) e sem ne-
nhum aumento real, a proposta 
ainda apresenta muitos ataques 
embutidos e ignora o pleito da 
categoria. A questão do turno de 
12h com escala de 1x1 é um bom 
exemplo. Atualmente essa esca-
la diz respeito apenas aos traba-
lhadores das unidades não in-
dustriais e das salas de controle 
remoto das plataformas de pe-
tróleo, mas a gestão da empresa 
pode expandir para as demais 
unidades. Tudo é sempre ques-
tão de tempo para quem quer 
lucrar de forma desmedida.

Apesar de a proposta manter 
alguns direitos, é necessário, 
que sejam estabelecidos re-

gramentos, contidos na pauta 
de reivindicações da Federação 
Nacional dos Petroleiros  (FNP), 
para que os problemas que 
existem hoje sejam sanados. O 
Sindipetro-LP, com os sindica-
tos que compõem a FNP, busca 
melhorias no que já é pactuado. 
O banco de horas, por exemplo, 
da forma que é estabelecido 
atualmente e está mantido na 
proposta da Petrobrás gera uma 
enxurrada de reclamações. Os 
gestores e supervisores das uni-
dades obrigam os trabalhadores 
a folgar para compensar os dias 
positivos do banco de horas com 
o intuito de não pagar hora ex-
tra. Toda e qualquer brecha é 
motivo para prejudicar a força 
de trabalho.

O custeio da AMS 60 x 40 ainda 
está aquém do que está sendo 
reivindicado. Além da CGPAR 23 
ter “caído” e de haver um enten-
dimento de que a CGPAR 42 não 
faz sentido algum, é necessário e 
urgente que o custeio seja redu-
zido para 90x10. A categoria está 
tendo dificuldade para manter o 
convênio. Há anos ativos, apo-
sentados e pensionistas amar-
gam acordos coletivos sem au-
mento real no salário base e isso 

afeta diretamente o orçamento 
familiar de todos. 

A contribuição assistencial 
também foi alvo da empresa. A 
Contribuição Assistencial está 
estabelecida na Cláusula 90 
do ACT da categoria “a Compa-
nhia descontará em folha nor-
mal de pagamento, observado 
o seu cronograma operacional, 
as importâncias aprovadas nas 
Assembleias Gerais, como Con-
tribuição Assistencial aos sindi-
catos, nos termos do disposto 
nos incisos IV do artigo 8º do Ca-
pítulo II da Constituição Federal, 
desde que não haja oposição do 
empregado feita por meio de sis-
tema da Companhia no prazo de 
65 (sessenta e cinco) dias após 
o recebimento, pela Petrobrás, 
da comunicação do sindicato”. 
No novo texto a empresa exige, 
além da ratificação feita em as-
sembleia, que os trabalhadores 
manifestem individualmente 
o desejo pelo desconto. Isso é 
totalmente descabido, redun-
dante e demonstra claramente a 
disposição dos gestores em en-
fraquecer a luta dos sindicatos 
através do corte desse recurso 
financeiro. 

Enquanto ataca o trabalhador 

que produz, o submetendo a um 
acordo rebaixado, a alta cúpula 
da Petrobrás, premia seus exe-
cutivos, mantendo os ganhos de 
sempre, promovendo aumentos 
e concedendo bônus milionários 
de R$ 136 bilhões aos acionistas 
e pagando um salário R$ 116 mil 
ao presidente da empresa.   

Os petroleiros devem ser valo-
rizados, pois têm se sacrificado 
para manter o país abastecido, 
mesmo com efetivo reduzido e 
com todos os problemas impos-
tos pela gestão bolsonarista. Por 
isso, boa parte desse quinhão é 
de quem faz e produz. 

Para os dirigentes da FNP o 
que foi apresentado em mesa 
no dia 18 de agosto é realmente 
o início da negociação porque o 
que  tinha sido visto, até o mo-
mento, era puro deboche diante 
das necessidades reais da cate-
goria. Nesse sentido, precisamos 
intensificar a pressão sobre a 
empresa. Com uma mobilização 
nacional é possível avançar ain-
da mais e exigir uma nova pro-
posta - sem retirada de direitos 
e com aumento real sobre o sa-
lário base. 

Vamos rejeitar em peso a 
proposta da empresa, contra a 
retirada de direitos e pela ga-
rantia dos empregos em meio à 
venda indiscriminada de ativos 
e fechamento de unidades.

A participação de todos é mui-
to importante. Precisamos não 
apenas rejeitar essa proposta, 
mas lotar as assembleias para 
demonstrar à direção da Petro-
brás que o petroleiro não aceita-
rá nenhum direito a menos.

Contra a retirada de direitos e 
por um ACT digno! Basta de per-
das! Sim, nós podemos!



FNP apoia Felipe Homero Pontes para eleição do CA da Transpetro
Os trabalhadores da Transpe-

tro têm até o dia 28 de agosto 
para escolher seu representan-
te no Conselho de Administra-
ção.  O Sindipetro-LP e os sin-
dicatos da FNP apoiam Felipe 
Homero Pontes, da Transpetro 
do Espírito Santo, para a vaga. 
O petroleiro  já ocupou a cadei-
ra em 2021, após 20 meses de 

batalha judicial contra a gestão 
da empresa que o impediu de 
ocupar a vaga, e busca dar con-
tinuidade ao seu trabalho.  

Conforme edital publicado 
pela subsidiária, serão consi-
derados aptos(a) a votarem, 
na qualidade de eleitor(a), 
os(as) empregados(as) ativos, 
com vínculo empregatício com 

a TRANSPETRO, na data de 
25/07/2022 e que mantenham o 
referido vínculo até o momento 
do voto.

Para votar, basta acessar o 
link https://www.tafnervotacao.
com.br/transpetro/transparen-
cia.aspx?ele=bykepjwxew. 

Pela reconstrução da Trans-
petro, vote  Homero 3000.

Gestão da Petrobrás oferece migalhas à  categoria enquanto 
ganha um verdadeiro “banquete” de milhares de reais

O Ministério da Economia di-
vulgou a renumeração de todos 
os presidentes e diretores das 
estatais do país. Dentre eles, 
merece destaque o salário do 
presidente da Petrobrás que fi-
cou no topo do ranking de todas 
as empresas, seguido do presi-
dente da Transpetro que recebe 
R$ 101,1 mil mensais.

Os valores são exorbitantes e 
uma verdadeira afronta para os 
trabalhadores e trabalhadoras 
responsáveis por garantir os re-
cordes de produção e todos os 
títulos que comprovam a efici-
ência e viabilidade da Petrobrás.

O mandatário da empresa 
e marionete do atual governo 
recebe R$ 116 mil mensais, gra-
tificação natalina de R$ 126 mil, 
honorários de R$ 48 mil do con-
selho fiscal, além de R$ 7.489,39 
de plano de saúde, R$ 4.333,34 
para passagens aéreas, auxílio 
moradia de R$ 1.800 e todas as 
benesses possíveis. Além disso, 
R$ 15,3 mil como contribuição 
em plano de previdência com-
plementar com o bônus anual 
pago conforme os “ganhos” da 
empresa. Em 2021, foi feito o re-
passe no valor de R$ 1,6 milhão. 
Uma verdadeira “mega sena da 
virada” que vai para o bolso de 
alguém que não sabe o que é 
trabalhar em área insalubre, 
embarcado, em regime de turno 
em unidades sucateadas ou que 
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Ataques contidos na proposta de ACT apresentada
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convive com um equacionamen-
to que consome boa parte do 
salário.

Em contrapartida, o que a ca-
tegoria petroleira, que garante 
esse montante, tem recebido? 
Uma proposta vergonhosa de 
ACT, com um reajuste pelo índice 
mais baixo da inflação, e que não 
repõe perdas, custeio 60 x 40 da 
AMS, demissão sem justa causa e 

uma lista sem fim de atrocidades.  
O objetivo não declarado da 

proposta feita, é, sem dúvida, 
fragilizar o emprego e o traba-
lhador e reduzir o efetivo combi-
nado com a venda de ativos. O 
objetivo é  aproveitar o período 
de crise que o Brasil atraves-
sa para aplicar um ataque sem 
precedentes: de uma só vez, 
desmontar o patrimônio da Pe-

trobrás e direitos históricos dos 
petroleiros.

Os gestores da empresa, com 
o governo, querem fazer todos 
acreditarem que não existe ou-
tra saída que não seja redução 
de direitos e desinvestimentos. 
Mas por que até agora não se 
apresentaram soluções para 
as verdadeiras “torneiras aber-
tas” do Sistema Petrobrás? Se 
a alta cúpula quer reduzir cus-
tos (sempre em nome da saú-
de financeira da companhia!), 
por que não dá o exemplo? Por 
que não corta suas regalias e 
altos salários, assim como os 
salários dos membros do CA? As 
negociações para a renovação 
de acordos coletivos partem de 
uma premissa básica: o que se 
discute é a manutenção e am-
pliação de direitos e benefícios, 
em hipótese nenhuma a perda 
deles! Por isso, a categoria mere-
ce muito mais e tem total direito 
a receber boa parcela do que é 
produzido!

Se os ataques são enor-
mes, a resposta deve 
ser na mesma moeda. 
Não  podemos aceitar esse ab-
surdo. A categoria precisa dar 
uma resposta, e isso se faz indo 
à luta!

Com informações da Folha de 
SP e O Globo


