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RPBC, REVAP E TEBAR AJUDAM VÍTIMAS DAS CHUVAS NO LITORAL NORTE, 
MAS PROXIMIDADE COM DESASTRE NÃO SENSIBILIZA GESTÃO DA UTGCA

Desde o dia 18 de fevereiro, 
dia em que fortes chuvas caí-
ram sobre o Litoral Norte, cau-
sando 65 mortes e centenas de 
desabrigados, uma onda de 
solidariedade tem mobilizado 
doações de todas as partes do 
Brasil e do mundo. Mais de mil 
toneladas de alimentos foram 
doadas para as vítimas das 
cidades afetadas. Pessoas de 
todas as regiões enviam ali-
mentos, água, roupas, dentre 
outras coisas, para amenizar 
um pouco a situação de quem 
perdeu tudo com as enchentes 
e desabamentos.

Em meio a tantas manifesta-
ções de solidariedade, infeliz-
mente a falta de empatia da ge-
rência da UTGCA não permitiu 
que a unidade de tratamento 
de gás de Caraguatatuba, sub-
sidiária da Petrobrás, colabo-
rasse com as vitimas da cidade 
vizinha. A diretoria do Sindipe-
tro-LP entrou em contato com 
a gerência da unidade, soli-
citando doação de luvas, for-
necimento de outros EPIs ou 
equipamentos, para ajudar os 
voluntários a retirar os destro-
ços trazidos pelos desabamen-
tos, mas não foi atendida.

Enquanto gerências de uni-
dades da Petrobrás como da 
RPBC, Revap e Tebar se soli-
darizaram e mandaram ajuda, 
nem mesmo a proximidade 
com os locais dos desastres e 
tendo entre seus empregados, 
próprios e terceirizados, víti-
mas das chuvas, foi capaz de 
gerar empatia dos gestores da 
UTGCA. Para a gerência da uni-
dade, que já fora provocada 
pelo sindicato a ajudar a po-
pulação em outras situações 
de extrema necessidade, como 

durante a pandemia, quando 
milhares de trabalhadores fi-
caram sem poder trabalhar 
e precisavam principalmente 
de alimentos, a “ajuda social” 
deve vir da matriz. 

Será que os acionistas da 
Petrobrás ficariam tão inco-
modados se a UTGCA disponi-
bilizasse alguns pares de luva 
para os bombeiros e defesa 
civil trabalhar no socorro? Ou 
enviasse alguns litros de água, 
alimentos ou disponibilizasse 
ajuda logística? Certamente 
não ficariam menos ricos.

Para essa gestão, que ainda 
segue a política do governo 
anterior, de lucro a todo cus-
to e “farinha pouca, meu pirão 
primeiro”, quando o assunto 
são seus abonos e dividendos 
aos acionistas, responsabili-
dade social fica bem somente 
no papel.

Por sua vez, a Petrobrás, que 
com a mudança do governo fe-
deral terá sua gestão voltada 
para fortalecer a economia na-
cional e atender os interesses 
da população, com projetos 
sociais dentre eles, tem cum-
prido com seu papel em apoio 
às vítimas da tempestade, atu-
ando com responsabilidade 
social junto às comunidades 
afetadas. 

Não poderia ser diferente, 
uma vez que a cidade de São 
Sebastião, que foi a mais afe-
tada pela tragédia, abriga um 
de seus maiores terminais 
aquaviários, o Tebar. Por meio 
da subsidiária Transpetro que 
mantém operações na região, a 
empresa tem feito doações de 
itens de alimentação, higiene 
e limpeza para as vítimas.  A 
empresa também doou 15 mil 

litros de combustível de avia-
ção, criou bases de apoio e for-
neceu equipamentos e equipes 
para apoiar as autoridades no 
resgate das vítimas e nos esfor-
ços de recuperação da região.

Até o momento a empresa 
doou mais de 1300 litros de 
água mineral para São Sebas-
tião e 300 litros de água para 
Camburi; 600 litros de leite;  
100 pacotes de leite em pó; 120 
pacotes de achocolatado; 2700 
absorventes; 3600 fraldas; 100 
pacotes de lenços umedeci-
dos; mais de 400 rolos de pa-
pel higiênico; 160 pacotes de 
sabão em pó; mais de 1000 li-
tros de água sanitária; 100 uni-
dades de pano de chão.

Além disso, a Petrobrás dis-
ponibilizou apoio logístico por 
meio de embarcações do Ter-
minal de São Sebastião e de 
helicópteros para entrega de 
doações do Fundo Social de 
Solidariedade para comunida-
des isoladas; disponibilizou o 
heliponto do Terminal de São 
Sebastião para suporte de 
equipes de contingência (pi-
lotos, policiais militares, de-
fesa civil, etc.); ofereceu a in-

fraestrutura do Terminal para 
suporte às equipes de con-
tingência; e forneceu retroes-
cavadeiras para desobstrução 
de vias e liberação de acesso 
às áreas isoladas.

A empresa doou ainda R$ 1 
milhão para auxílio a comuni-
dades atingidas. O montante 
será destinado ao Movimento 
União BR por meio do Institu-
to da Criança, entidade sem 
fins lucrativos. A doação será 
usada na aquisição de itens 
de primeira necessidade (tais 
como geladeira, fogão, ali-
mentos, produtos de higiene e 
limpeza) para a população afe-
tada pelas chuvas nos municí-
pios de São Sebastião, Ubatu-
ba, Caraguatatuba, Ilhabela, 
Bertioga e Guarujá, no litoral 
de São Paulo.

Apesar de muitos dos dutos 
da Petrobrás passar em lo-
cais que foram afetados pela 
chuva, felizmente não houve 
danos a esses equipamentos 
e graças a isso a participação 
da Petrobrás é solidária, não 
motivada por reparar danos 
ambientais, o que seria outra 
catástrofe. 



PETROLEIROS MOBILIZADOS PARA AJUDAR A 
POPULAÇÃO AFETADA PELAS FORTES CHUVAS

Até o hoje (7 de março, data 
da produção deste texto), as 
autoridades e população ten-
tam colocar em ordem os lo-
cais que  ainda permanecem 
com entulhos e lama, sendo 
que centenas de pessoas ain-
da estão desalojadas, aguar-
dando uma solução definitiva 
para esse problema.

O Sindipetro Litoral Pau-
lista, que faz parte da Frente 
Operária Solidária, também 
doou cestas básicas, roupas 
e produtos de limpeza e hi-
giene pessoal. Além disso, o 
sindicato tem mobilizado a 
categoria petroleira para arre-
cadar doações de roupas, ali-
mentos, itens de higiene pes-
soal, dinheiro entre outros, 
que estão sendo destinados 
às vítimas das fortes chuvas 
que arrasaram o Litoral Norte. 

A ajuda a essas famílias pre-
cisa vir de todos os lados e os 
petroleiros têm feito sua par-
te. Iniciativas independentes, 
como a dos trabalhadores da 
plataforma de Mexilhão, que 
doaram dinheiro por meio de 
transferência bancária para 
a ONG Verde Escola, também 

estão acontecendo. Doações 
chegam também enviadas 
pelos petroleiros da refina-
ria de Cubatão (RPBC) e UTE 
Euzébio Rocha, dos Terminais 
de Alemoa e Pilões, e dos tra-
balhadores dos prédios ad-
ministrativos da Petrobrás. E 
ao contrário da gerência da 
unidade de Caraguatatuba, 
os trabalhadores da UTGCA se 
mobilizaram e também envia-
ram doações para a popula-
ção que precisa de ajuda.

Mesmo com o balde de 
água fria da gerência da UTG-
CA, a categoria petroleira se 
mostrou mais uma vez soli-
dária e atuou para ajudar as 
vítimas. 

Seguimos mobilizados, 
promovendo a campanha que 
não tem data para acabar. 
Para doar acesse aqui.

As famílias necessitam de 
doação de garrafas ou gar-
rafões de água, cobertores, 
agasalhos, roupas de cama, 
material de limpeza, itens de 
higiene pessoal e alimentos 
não perecíveis. Recebere-
mos as doações na sede do 
Sindipetro-LP, em Santos, na 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO PARA 
AS VÍTIMAS DAS CHUVAS NO LITORAL NORTE

A Frente Operária Solidária apoiada pelo Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista e
o Cepe Clube 2004está recebendo donativos para enviar

às famílias que foram afetadas com as chuvas que castigaram o Litoral Norte 

FAÇA SUA
DOAÇÃO

Rua Auta Pinder, 218 -
Centro - São Sebastião

Av. Conselheiro Nébias, 248 -
Vila Mathias - Santos

Você pode ajudar com doação de garrafas ou garrafões de água,
cobertores, agasalhos, roupas de cama, material de limpeza, itens de

higiene pessoal e alimentos não perecíveis

 Av. Dino Bueno, 95 - 
Ponta da Praia - Santos

As doações também podem ser feitas na conta corrente da Caixa Econômica Federal Agência
0345 - operação 003 - conta 00404284-1 ou pelo pix sindipetrosolidario@gmail.com

Locais para doação:
Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias - Santos
Subsede: Rua Auta Pinder, 218 - Centro - São Sebastião 
Clube 2004 -  Av. Dino Bueno, 95 - Ponta da Praia, Santos

subsede, em São Sebastião, 
e no Cepe Clube 2004. O ho-
rário de funcionamento é de 
segunda a quinta-feira das 
8h às 12h e das 14h às 18h e 
na sexta-feira das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.

As doações também podem 
ser feitas através da conta 
corrente da Caixa Econômica 
Federal Agência 0345 - opera-

ção 003 - conta 00404284-1, 
pelo pix sindipetrosolidario@
gmail.com. Os valores serão 
revertidos em donativos.

Locais para doação:
Sede: Av. Conselheiro Nébias, 

248 - Vila Mathias - Santos
Subsede: Rua Auta Pinder, 

218 - Centro - São Sebastião 
lube 2004 -  Av. Dino Bueno, 
95 - Ponta da Praia, Santos

FNP EXIGE REDUÇÃO DOS VALORES DA TABELA AMS PARA TORNAR 
PLANO DE SAÚDE ACESSÍVEL À CATEGORIA PETROLEIRA

Na primeira reunião do GT 
AMS, realizada no dia 02 de 
março, a Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) exigiu 
que, além da suspensão do re-
ajuste de 23% do Grande Risco 
da Tabela AMS, que já foi anun-
ciada para o mês de março, que 
a empresa estude uma maneira 
de reduzir os valores da tabela, 
a partir da perspectiva de redu-
ção à relação de custeio 70x30. 
Essa medida é fundamental 

para que o plano de saúde 
volte a caber no bolso da cate-
goria, fundamentalmente dos 
aposentados e pensionistas, 
que são as principais vítimas 
da atual política da companhia. 
Desde 2020, a contribuição ao 
Grande Risco já subiu em mé-
dia 165%, muito acima dos re-
ajustes meramente parciais da 
inflação que os petroleiros tive-
ram desde então, que totaliza-
ram apenas 20%.

Vale lembrar que enquanto 
pressiona pela definição de um 
índice de reajuste ainda no mês 
de março, a empresa apresen-
tou um lucro recorde de R$ 188 
bilhões de reais e pagou, em 
2022, R$ 194Bilhões de reais em 
dividendos aos acionistas. Não 
faz o menor sentido aceitarmos 
um reajuste da tabela, já que a 
perspectiva da categoria é que 
a nova gestão apresente uma 
mudança na política global da 

AMS, contemplando o retorno 
à gestão própria do plano e à 
redução dos valores das ta-
belas, a partir do custeio com 
uma tabela grande risco 70x30, 
mas uma meta global na casa 
da histórica relação de cus-
teio que fechava/variava entre 
24% e 26% a participação efe-
tiva dos trabalhadores. Direitos 
atacados diretamente desde o 
ACT 2017 pelas gestões Temer/
Bolsonaro.


