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G&E MANTÉM VA DA ATIVA SEM
PAGAMENTO E PAGA RESCISÕES COM
INCONSISTÊNCIAS: GREVE CONTINUA!

Os trabalhadores da G&E, que estão em greve na RPBC, continuam com a
mobilização, após pagamento parcial do que a empresa deve a eles.
Segundo os trabalhadores, os salários atrasados da ativa foram pagos, mas
continuam sem receber o vale alimentação. Já os trabalhadores que foram
demitidos em abril e aguardavam receber as verbas rescisórias, parte
ainda não recebeu nada e os que foram pagos, as contas demonstraram
inconsistências, o que mantém a categoria em alerta. PÁGINA 3

SIGA NAS REDES!

/SINDIPETROLP
CURTA NOSSA FANPAGE

/SINDIPETROLP
ASSISTA NOSSOS VÍDEOS

/SINDIPETROLP
SIGA NOSSO INSTAGRAM

13. 99137.8145
FALE CONOSCO

2 >> SINDIPETRO-LP INFORMA | # 34 | MAIO 2021

A farra das “gatas” ganha espaço em
uma empresa voltada para o lucro
A política de contratação da a atual gestão

de em forma de geração de empregos, bons sa-

da Petrobrás se vale da lei da terceirização e da

lários e benefícios, em forma de patrocínio para

reforma trabalhista para se livrar de responsabi-

eventos culturais, esportivos e científicos e em

lidades diante de calotes praticados por empre-

investimento em tecnologia e infraestrutura, que

sas contratadas e subvalorizar o trabalho desses

também geram empregos. Também é papel da

profissionais. Na RPBC, os calotes acontecem com

Petrobrás garantir combustíveis e gás de cozinha

frequência e sempre os mais prejudicados são os

acessíveis para os brasileiros, mas nos últimos

trabalhadores terceirizados, que entregam o que

seis anos, os preços só sobem e já “normal” na

têm de melhor, sua mão de obra, mesmo quando

casa das pessoas mais pobres o uso de fogão à

não estão recebendo seus salários e perdendo

lenha, ou outro tipo de improviso perigoso, para

benefícios.

o povo poder cozinhar. Gás de cozinha a R$ 100 e

Trabalhadores da G&E Engenharia cruzam os braços por atraso nos pagamentos dos
salários e verbas rescisórias de cerca de 150 demitidos

gasolina a quase R$ 6, como, se temos o pré-sal

terceirizada, pois sem essa força a Petrobrás

direito. Sempre que uma empresa aplica uma

para. Mas não podemos aceitar a exploração de

tabela salarial diferente da que aprovamos em

uma categoria para benefício de uma meia dúzia.

assembleias deve ser denunciada e imediata-

Cabe ao trabalhador, em geral, se valorizar e sa-

mente gerar mobilização dos trabalhadores.

Nas últimas semanas a Allcontrol e G&E atrasaram os salários de seus funcionários, sendo que

literalmente jorrando petróleo em alto mar?

a última não pagou nem mesmo as rescisões dos

Nas mãos de sanguessugas, como nos gover-

trabalhadores que dispensou há mais de um mês.

nos de Michel Temer, após o impeachment da

Apesar dos protestos dos trabalhadores, negocia-

Dilma e agora nas mãos de Bolsonaro, os traba-

ções e promessas de acertar as contas, as empre-

lhadores são subvalorizados, desrespeitados e

sas não cumpriram o combinado. Como última

humilhados, submetidos a brigar entre si nas por-

cartada, os trabalhadores iniciaram uma greve,

tas do PAT por meia dúzia de vagas, com salários

prometendo mobilizar toda refinaria se não rece-

que não chegam a nem metade do que eram há

berem. Na última quarta-feira (12), outros traba-

pouco mais de seis anos.

lhadores mostraram apoio à greve, aderindo por
um dia a paralisação na portaria 10.
Agora a a atual gestão da Petrobrás terá que se

Já a alta cúpula da empresa, os donos das
“gatas” e meia dúzia de super empresários,
nunca estiveram tão bem, obrigado.

posicionar: ou segura os valores das medições,

É para que a Petrobrás volte a ser realmente

para garantir o pagamento das rescisões e salá-

do brasileiro que o Sindipetro-LP e os sindica-

rios atrasados, ou a greve desses trabalhadores

tos de petroleiros defendem a abertura de novos

fará com que todas as atividades na refinaria so-

concursos, mas com o atual cenário político, no

fram os impactos da união de uma categoria can-

qual a privatização é um projeto e proposta da

sada de ser explorada.

direita para os governos futuros, não se vislum-

Em boas mãos, os rios de dinheiro que a Petrobrás gera para o Brasil voltam para a socieda-

bra uma nova seletiva para os próximos anos.
Defendemos a valorização da mão de obra

Petrobrás para os brasileiros!

ber se manifestar na hora certa, ou então vão ficar

A implementação da Tabela visa barrar tam-

a ver navios, vendo empreiteiras assumir outros

bém os efeitos nefastos da reforma trabalhista,

contratos com a a atual gestão da Petrobrás sem

que permitiu nos contratos da Petrobrás um

pagar os salários atrasados e sem receber pela

verdadeiro ‘liberou geral’ para práticas salariais

rescisão. E pior, sendo recontratado pelas mes-

discriminatórias.

mas empresas, sem receber o que lhes deviam e

A luta dos trabalhadores passa por fortalecer

correndo o risco de perder dinheiro mais uma vez.

os sindicatos, seja contribuindo, participando das

Não tenham medo de greve, o trabalhador

mobilizações e principalmente, ouvindo as dire-

tem direito a essa ferramenta e precisa saber
usá-la no momento oportuno.

ções que se articulam em defesa do trabalhador.
Até que tenhamos um governo cujo interesse

Temos uma importante conquista que deve

seja o bem-estar dos trabalhadores, nós pre-

ser defendida por todos, que é a tabela sala-

cisamos nos mobilizar e lutar contra a explo-

rial unificada. Foi graças aos esforços dos tra-

ração da classe trabalhadora. O mínimo que o

balhadores terceirizados, sindicatos dos me-

trabalhador deve exigir é não aceitar trabalhar

talúrgicos, da construção civil, Comissão de

sem receber salário. Não é favor, é direito. Sem o

Desempregados e do Sindipetro-LP, com pro-

nosso trabalho a economia para e não há governo

testo, paralisação e união, que garantimos esse

que se sustente sem uma economia forte.

ais), valor maior do que o salário da maioria da

dos pelos terceirizados hoje não existiriam. Não

população brasileira.

bastasse a aprovação das práticas pela lei, a fis-

Atrelado a isso, a centralização dos contratos

calização dos contratos na RPBC, em Cubatão, e

Para o sindicato, todos os problemas que

É culpa da empresa quando aceita contratar

pelo Setor de Suprimentos e Serviços (SBS) da

demais unidades tem deixado muito a desejar e

acontecem hoje com o trabalhador terceirizado

terceirizadas sem comprovada solidez financei-

Petrobrás, que é responsável pelas licitações e

isso tem aberto ainda mais brecha para a farra

é de responsabilidade da a atual gestão da Pe-

ra que garantam minimamente o pagamento de

contratações, localizado no Rio de Janeiro, sim-

das “gatas”.

trobrás, que assumiu uma política de contrata-

salários de seus contratados e quando faz vista

plesmente não tem acesso ao que acontece nas

O montante do lucro pago esse ano aos acio-

ção que somente visa pagar o menor valor nas

grossa para os calotes.

unidades de todo o país. Essa centralização das

nistas da Petrobrás foi no valor de R$ 10,27 bi-

licitações sem se preocupar com o histórico da

Hoje o lucro da empresa vai parar nas mes-

atividades de comando da empresa no Rio de Ja-

lhões, referente ao exercício de 2020. Quanto

conduta da empresa contratada. Para os gesto-

mas mãos dos que nos exploram, riqueza ge-

neiro, aliás, está ganhando cada vez mais espaço,

desse valor foi para o seu bolso? Certamente

res da companhia, pouco importa que a “gata”

rada por você, trabalhador, que muitas vezes

gerando desemprego em outros estados, fechan-

que nem um centavo.

não pague seus funcionários. Quem nunca sou-

fica longos períodos comendo somente frango,

do prédios inteiros. O que era a sede do pré-sal,

Continuemos mobilizados e atentos, ao me-

be ou trabalhou para o dono de uma empresa

sem poder comprar carne, e “graças a Deus”,

localizado em um belíssimo prédio no Valongo,

nor indício de descumprimento de nossa tabela

que “quebrou”, por exemplo, em São Paulo, ga-

pois temos companheiros quem nem isso estão

em Santos, está hoje praticamente às minguas,

salarial, atraso nos salários ou qualquer outra

nhou outro contrato em outra parte do país, ou

conseguindo. Enquanto isso, Bolsonaro aprecia

com poucas atividades sendo desenvolvidas lá.

irregularidade, temos uma categoria forte e uni-

na mesma unidade, com outros sócios, outro

uma bela peça de picanha no churrasco, cujo

Se existisse uma política efetiva e correta com

nome, ou as vezes nem isso?

preço do quilo é R$ 1.800 (mil e oitocentos re-

essas empresas 90% dos problemas enfrenta-

da para levantar em defesa de nossos direitos
e empregos!
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Sem comprovação de pagamentos de salários e tributos

Transpetro segura medição da AGS deixando trabalhadores em
impasse, sem receber salários atrasados

N

a última sexta-feira (15), o Sindi-

zados, ao aceitar fechar contratos com propos-

petro LP e o Sintricom se reuni-

tas a preços claramente inexequíveis, ao custo

ram com a Transpetro para tratar

de rebaixamento de salários, não pagamento

da situação dos trabalhadores da AGS En-

de obrigações tributárias, atraso de salários,

genharia, que operam no Terminal de São

além da baixa qualidade nos serviços presta-

Sebastião (Tebar).

dos, que ameaçam a integridade dos equipa-

Como era de se esperar, a atual gestão da

mentos, do meio ambiente e das comunidades

Transpetro assume sua conivência com os

em torno das plantas industriais.

sucessivos calotes das “gatas” que contrata,

Diante dessa sequência de desvios, a atu-

ao deixar nas mãos da empresa a quitação

al gestão da Transpetro assume o risco de

dos atrasados devidos aos trabalhadores.

possíveis atrasos no abastecimento da po-

Provocada para que assuma o pagamento

pulação, como quase aconteceu em abril,

dos empregados da AGS, a a atual gestão

quando a AGS, que foi contratada para fazer

da Transpetro informou que não pretende

uma adequação no OSBAT - oleoduto que

pagá-los diretamente, pois o contrato com

(comércio local). Depois dessa declaração, o

a empresa ainda tem saldo para pagamen-

chefete da contratada não foi mais encontra-

Da mesma forma, a atual gestão da

Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em

to de serviços realizados. No entanto, para

do, deixando os trabalhadores a “ver navios”.

Transpetro informou que deu baixa nos

Cubatão, não entregou o serviço, obrigando

recebê-lo, a AGS deve comprovar as quita-

Os trabalhadores da AGS, 50 pais e mães

crachás de todos os empregados da AGS no

a a atual gestão da Transpetro a contratar

ções dos salários de abril de 2021, das con-

de família, estão desde abril sem receber

SISPAT, mas se houver alguém que precise

outras “gatas” para terminar o trabalho.

tribuições previdenciárias e de FGTS, e da

salários, que deveriam ter sido pagos no

dar baixa no crachá, procure a gestão do

Com isso houve atraso no retorno do bom-

rescisão contratual homologada.

último dia 7 de maio. Além da falta de pa-

terminal ou do Sindicato.

beio na RPBC, que quase fez a refinaria pa-

cato para viabilizar a retirada.

transfere petróleo de São Sebastião para a

O círculo vicioso deixa a “batata quente”

gamento, os trabalhadores terceirizados

Vale lembrar que a AGS só tem saldo a

rar totalmente, colocando em risco a produ-

nas mãos dos trabalhadores, que ainda em

tiveram seus crachás bloqueados, sendo

receber porque seus empregados, mesmo

ção de derivados na refinaria, que estava na

abril ouviram do próprio dono da “gata”, du-

impedidos até mesmo de retirarem seus

com salários atrasados, mantiveram seu

iminência de desligar a planta.

rante um Diálogo Diário de Segurança (DDS),

pertences do terminal. Durante a reunião,

compromisso com a empresa e realizaram

que não tinha dinheiro para pagar ninguém,

a atual gestão da Transpetro informou que

os trabalhos programados.

alegando que não recebeu a última medição

os pertences foram liberados, mas se ainda

Durante a reunião, o Sindipetro-LP e o Sin-

todas as alterações que potencialmente

da a atual gestão da Transpetro, e que depen-

houver alguém que não conseguiu reaver

tricom alertaram a atual gestão da Transpetro

aumentam seus lucros, mas que a médio

dia desse dinheiro para fazer o repasse aos

suas coisas, deve procurar a gestão do ter-

sobre suas práticas de contratação de serviços,

e longo prazo irá custar muito caro para

empregados e aos fornecedores da região

minal e caso não consiga, procurar o Sindi-

que permite explorar os trabalhadores terceiri-

todos.

Após a reforma trabalhista a atual gestão da Transpetro faz questão de aplicar

Greve continua!

G&E mantém VA da ativa sem pagamento e paga rescisões com inconsistências
Os trabalhadores da G&E, que estão de

cisórias, parte ainda não recebeu nada e os

nutenção da RPBC, a empresa deu prioridade

seus contratos estão descontentes e enfren-

greve na RPBC, continuam com a mobiliza-

que foram pagos, as contas demonstraram

a outros compromissos.Isso demonstra a falta

tam problemas parecidos.

ção, após pagamento parcial do que a em-

inconsistências, o que mantém a categoria

de compromisso da empresa e certeza de im-

Nesta segunda-feira (17), provavelmente

presa deve a eles.

em alerta.

punidade, pois ao receber uma fatura que foi

ciente de que os pagamentos fragmentados

Segundo os trabalhadores, os salários

Graças a pressão dos trabalhadores e sindi-

produzida pelos trabalhadores envolvidos na

não seriam suficientes para parar a greve, a

atrasados da ativa foram pagos, mas con-

catos a a atual gestão da Petrobrás adiantou

parada de manutenção, faz o que quer para

empresa sequer mandou o transporte dos

tinuam sem receber o vale alimentação. Já

o pagamento das medições à empresa, mas

ganhar tempo, com aval da a atual gestão da

terceirizados.

os trabalhadores que foram demitidos em

ao que tudo indica, ao invés de quitar sua dí-

Petrobrás, pouco se importando com o bem-

abril e aguardavam receber as verbas res-

vida com os trabalhadores da parada de ma-

-estar de seus empregados, que em todos os

Diante de toda essa afronta, continuamos
em greve!
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Sem lenço e sem documento

Após empresa abandonar contrato, Edisa tem apenas três
funcionários próprios da segurança para cobrir toda unidade
A Mérito, empresa de vigilância que

rebaixados e que acabam causando pre-

atende três unidades das bases do Litoral

juízos para a Petrobrás, problemas para

Paulista (Pilões, Alemoa e Edisa) abando-

os terceirizados, que ficam sem receber

nou seus contratos há 10 dias, deixando

salários, e sobrecarga aos trabalhadores

um rastro de problemas, que vão desde

próprios, que precisam cobrir como po-

trabalhadores terceirizados sem pagamen-

dem os serviços suspensos com a quebra

to de salários, Vale Alimentação/Refeição

de contrato.

e horas extras, até redução drástica do efe-

Anteriormente, a JPTE, que prestava ser-

tivo, que, no caso do Edisa, no Valongo, em

viço de secretariado e gestão no Edisa,

Santos, passou de 13 trabalhadores contra-

também atrasou salários e benefícios a

tados, a três seguranças próprios por tur-

seus trabalhadores. Também tivemos pro-

no. São apenas três trabalhadores próprios

blemas com a empresa Alternativa, que

que se sacrificam para cobrir um prédio

prestava o mesmo tipo de serviço.

com 14 andares e mais de 15 mil metros

Agora com a Mérito, o problema se repe-

quadrados de área.

te, mais uma vez pela ganância dos gestores

No caso dos terminais da Transpetro,

da companhia e submissão do setor de SBS,

após três dias do “sumiço” da Mérito, a

que aceita contratar empresas que apre-

empresa assinou um contrato de emergência para tocar a vigilância. Já no Edisa, o

gilância, uma recepcionista, uma pessoa no

controle de pessoas na portaria principal,

Setor de Suprimentos de Bens e Serviços

credenciamento e um vigilante para cobrir

fazendo aferição de temperatura, confe-

(SBS), responsável por aprovar licitações

os postos durante os horários das refeições.

rindo nome na lista toda atividade de con-

de empresas contratadas, nada fez. Já se

Sem o contrato, em cada turno, três ins-

trole de acesso etc, e outro fica na central

passaram 10 dias até a publicação desta

petores de segurança próprios da Petro-

de monitoramento (CISP), que direciona o

matéria e não há sequer sinal de que outra

brás se dividem nas atividades, sem horá-

pessoal quando tem alguma ocorrência.

empresa assumirá o contrato.

rio de refeição, trabalhando 12 horas por

Para cobrir a área do Edisa são necessá-

dia, seis vezes por semana, folgando ape-

Não é erro, é plano para gerar lucro

rios em média 17 vigilantes, mas nos últi-

nas três. Os três trabalhadores dividem as

Este é o terceiro “erro” de contração de

mos tempos 14 operavam a unidade, dos

tarefas, ficando um no controle de veículos

empresas da área de segurança que a SBS

quais 10 eram vigilantes, um inspetor de vi-

do lado de fora do prédio, outro fazendo o

provoca ao assinar contratos com valores

sentem valores discrepantes com a realidade do mercado e pouco se importando se
entregarão de fato o serviço que se propõe
a realizar. Tudo para gerar economia para a
empresa ter mais lucro, para dividir com os
acionistas e alta cúpula da Petrobrás.
Enquanto os gestores da empresa não
forem responsabilizados, problemas como
esse continuarão causado passivos para a
Petrobrás e prejuízos aos trabalhadores, o
lado mais fraco da corda, até que algo mais
grave aconteça.

Nota de pesar

Sindipetro-LP lamenta morte do companheiro
Marcos Braz de Oliveira, conhecido como Macaé
É com enorme pesar que o Sindicato dos

quarto mandato, desde 2011, mas esteve

na Baixada Santista e Litoral.

da Tabela Salarial Unificada para os traba-

Petroleiros do Litoral Paulista comunica

presente na luta da categoria desde 1989.

O sindicalista foi mais uma vítima das

o falecimento do presidente do Sindicato

O Sintracomos é um dos maiores e mais

complicações causadas pela Covid-19. Ele

O Sindipetro-LP em nome da diretoria

dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-

importantes sindicatos da Baixada Santis-

estava internado há cerca de 50 dias na

e da categoria exprime condolências à fa-

trução e do Mobiliário de Santos (Sintra-

ta e um dos que mais sofreu os impactos

Santa Casa de Santos após ter a doença

mília, amigos e principalmente a categoria

comos), Marcos Braz de Oliveira, conhecido

da política de desindustrialização do país,

detectada. O sindicalista era um lutador

que perdeu um grande defensor.

no meio sindical como Macaé. Ele ocupava

principalmente na cidade de Cubatão. Ma-

incansável e trabalhava juntamente com

Macaé, presente!

o cargo de presidente do sindicato pelo

caé também coordenava a Força Sindical

os dirigentes do Sindipetro-LP na defesa

Com informações do site mundo sindical

lhadores do Polo industrial de Cubatão.

