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PRESTES A COMPLETAR UM MÊS, ATRASOS NA RPBC
GANHAM FORÇA E CATEGORIA DEFINIRÁ GREVE DIA 25

N

o próximo dia 26 de março, os
petroleiros de turno da RPBC
completam um mês de atrasos.
A mobilização, iniciada no dia 25 de
fevereiro por causa da redução unilateral do quadro mínimo da unidade,
passou de atrasos de 1h para 3h. Além
disso, incorporou outras bandeiras de
luta ao longo dos dias e hoje envolve
uma série de problemas que atingem
toda a unidade.
Problemas que vão desde o volume
crescente de casos de assédio moral e
situações sistemáticas de desrespeito ao ACT e contrato de trabalho, até
perseguição explicita aos lutadores da
categoria por não aceitarem de bico
calado as irregularidades que se espalham pela unidade.
Ou seja, ao contrário do que diz a
empresa para minar o movimento, a
preocupação não é apenas sobre um
grupo ou setor específico, mas sim
sobre toda a unidade. Assim como a
luta não se restringe apenas à redução do quadro mínimo. A confecção

e distribuição de uma cartilha sobre
Assédio Moral e Sexual apenas reforça a necessidade de uma batalha de
toda a categoria contra os mandos e
desmandos dos patrões.
Por isso, o Sindipetro-LP apresenta neste boletim uma série de matérias para esclarecer os trabalhadores

sobre o que está acontecendo hoje, de
fato, na RPBC. Sabemos que a gerência da refinaria está engajada em desmobilizar os trabalhadores e sabemos,
também, que parte importante deste
objetivo traçado pela empresa é feita
através de informações mentirosas da
gerência que visam dividir a categoria

e, com isso, enfraquecer a luta.
Um relato honesto do Sindicato e
dos trabalhadores envolvidos nessa
batalha se faz necessário para que
todos os petroleiros entendam o que
está acontecendo e se somem na luta
por condições mais seguras e dignas
de trabalho.

DIA 25, COM 1ª CHAMADA ÀS 18H30, ASSEMBLEIA PARA DEFINIR OS RUMOS DO MOVIMENTO
Para discutir os próximos passos
dos atrasos realizados na refinaria, o
Sindicato convoca os trabalhadores
a comparecerem no Sindicato no dia
25 de março, segunda-feira. É nessa
data que acontecerá a assembleia,
com primeira chamada às 18h30 e
segunda chamada às 19h, que defini-

rá se a categoria intensificará as mobilizações. A possibilidade de greve
não está descartada, por isso é muito
importante que todos os trabalhadores participem. Por isso, compareçam e ajudem o Sindicato a definir os
rumos da luta. A decisão coletiva fortalece a organização do movimento!

LITORAL NORTE
Com problemas também no Tebar, em São Sebastião, e na UTGCA,
em Caraguatatuba, os trabalhadores
do Litoral Norte também irão decidir
se deflagram movimento em suas
unidades. No Tebar, por exemplo, os
trabalhadores também enfrentam pro-

blemas de quadro mínimo e assédio
moral. Além disso, estão lutando por
melhorias na qualidade da alimentação servida.
Na UTGCA, os problemas enfrentados são semelhantes: quadro mínimo,
casos de assédio e discriminação de
gerentes, além de terceirização.
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AFINAL, QUAL A RAZÃO DOS ATRASOS?
Alguns trabalhadores se mostraram surpresos diante dos atrasos
iniciados pelos trabalhadores de turno no dia 25 de Fevereiro - data em
que a gerência decidiu de maneira unilateral reduzir o quadro mínimo
da URCA (URC/URA).
Tal sentimento, que ainda persiste em alguns companheiros, não
demorou muito para ser explorado pela empresa, que passou a justificar sua intransigência nas negociações com a tese de que o Sindicato
inviabilizou as discussões ao atuar judicialmente, afirmando ainda que
preferia conduzir esse processo de maneira “privada”.
Com tranquilidade e respaldo dos trabalhadores envolvidos, o Sindicato esclarece que o argumento da empresa, além de oportunista, é mentiroso. Além disso, reafirmamos que o movimento não é por uma única
unidade ou apenas por causa da redução do quadro mínimo. Esse é o
discurso da empresa, isso é o que a empresa quer que os trabalhadores acreditem. Essa luta,deflagrada por mais segurança, também se
transformou em uma batalha contra o assédio moral, o desrespeito ao
ACT e ao contrato de trabalho que dominam a refinaria.
Veja no quadro ao lado as motivações dos atrasos, que avançaram
de uma hora para duas e já chegaram a três horas de duração em um
dos grupos de turno.

UM RESUMO DOS FATOS QUE MOTIVARAM OS ATRASOS
aDIMINUIÇÃO ARBITRÁRIA DE QUADRO MÍNIMO (APLICADA EM 25
DE FEVEREIRO, NA URA/URC, E AO LONGO DOS ÚLTIMOS 2 ANOS NAS
DEMAIS UNIDADES);
aDESCUMPRIMENTO DE ACT NO SETOR DE SAÚDE, QUE DEVERIA TER
DOIS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, MAS POSSUI APENAS UM;
aINSTITUCIONALIZAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL EM TODOS OS SETORES;
aDESMORALIZAÇÃO E PERSEGUIÇÃO AOS CIPEIROS;
aDESCUMPRIMENTO DO ACORDO NACIONAL DO BENZENO E DO TERMO
DE COMPROMISSO (TC);
aRECUSA SISTEMÁTICA EM NEGOCIAR COM O SINDICATO, COM
FREQUENTES PRÁTICAS ANTISSINDICAIS;
aQUADRO PRECÁRIO DE TÉCNICOS DE SEGURANÇA, COM IMINENTE
REDUÇÃO DO QUADRO DO SETOR;
aDESCUMPRIMENTO DO ACT EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DO CÓDIGO
1052 (ANTIGO 215)
aDESRESPEITO AO CONTRATO DE TRABALHO, COM ALTERAÇÃO
UNILATERAL DO TURNO E GRUPO DOS TRABALHADORES AO BEL
PRAZER

PROPOSTAS E REIVINDICAÇÕES DO SINDICATO
aRETORNO DE TODOS OS TRABALHADORES DE TURNO. ISTO É, QUE
SEJAM REMOVIDOS DO HORÁRIO ADMINISTRATIVO OU DEFINITIVAMENTE
INDENIZADOS
aQUE CESSE O ASSÉDIO MORAL DOS GERENTES SETORIAIS, QUE TÊM
CRITICADO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO MOVIMENTO
aQUE OS TRABALHADORES SEJAM CONVOCADOS PARA UMA CONVERSA
COLETIVA SOBRE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO 7° HOMEM DE
CADA GRUPO, COM A PRESENÇA DO SINDICATO
aA MANUTENÇÃO DO 7º HOMEM DE CADA GRUPO DURANTE AS
NEGOCIAÇÕES QUANTO AO QUADRO MÍNIMO NECESSÁRIO E REAVALIAÇÃO
DO QUADRO MÍNIMO DE TODAS AS UNIDADES
aQUE SEJA RESPEITADO O DIREITO DE GREVE DE TODOS OS
SUPERVISORES
aREDIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE SUPERVISORES E EVENTUAIS
aQUE OS SUPERVISORES FAÇAM PARTE DO QUADRO MÍNIMO NOS
MOLDES QUE OCORRE NA UTES
aTREINAMENTO DE LIDERANÇA A TODOS OS CHEFES IMEDIATOS

POR QUE O SINDICATO DIZ QUE A EMPRESA MENTE?
A luta contra a insegurança na unidade, que inclui nossa total discordância sobre a redução do quadro mínimo
aplicada pela companhia, não é nova.
Pelo contrário, é antiga. A deflagração
do movimento no final do mês passado
é, na verdade, apenas o estopim de um
problema que já se arrasta há um bom
tempo.
Por isso, afirmar que o Sindicato
inviabilizou as negociações é omitir conscientemente - todas as tentativas
que a entidade e os trabalhadores fizeram ao longo desses anos de sensibilizar a gerência sobre os riscos dessa
medida. Tentativas que, infelizmente,
esbarraram na intransigência e omissão da companhia e dos gerentes gerais que passaram por aqui.
Solicitamos negociações, solicitamos reuniões com a participação dos
trabalhadores afetados pela medidas da
empresa, solicitamos estudos técnicos
que comprovassem a viabilidade das
reduções realizadas. Para todas essas
reivindicações encontramos as portas
fechadas e o desdém dos gestores.
Enquanto a empresa solta palavras
ao vento, espalhando a notícia de que
inviabilizamos as negociações, prova-

mos aos trabalhadores com informações concretas que a demanda é antiga
e encontra-se sem solução por culpa
da empresa e não da categoria.
Desde 2011, o Sindicato vem denunciando o desmantelamento do efetivo da refinaria. Para se ter uma ideia,
em junho de 2011 (quase dois anos
atrás!) publicamos duas matérias justamente sobre este tema.
Em uma delas, publicada no site
oficial do Sindicato sob o título ‘Na
Utilidades da RPBC, operadores fazem
mágica para driblar quadro enxuto’, já
alertávamos sobre os riscos da redução do quadro mínimo como demonstramos no trecho abaixo:

“Atualmente, são cinco petroleiros por grupo e sete viaturas. Não é
preciso dizer que o correto seria, no
mínimo, dois trabalhadores por viatura. Nas atuais condições, além de
não existir efetivo para todas as viaturas, numa emergência que exija, por
exemplo, o deslocamento da equipe
de SMS para cinco pontos diferentes
da refinaria o resultado seria o acúmulo de funções para um cargo que
exige total atenção. Nesta hipótese, o
mesmo trabalhador teria que dirigir a
viatura e ainda realizar o combate”.

transparente? Se a empresa está - de
fato - disposta ao diálogo e a “ouvir”
os trabalhadores, por que toma decisões de maneira unilateral e até este
exato momento não levou em consideração a avaliação daqueles que estão diariamente no chão de fábrica,
visto que vários trabalhadores encaminharam documentação técnica no
sentido oposto da redução do quadro
mínimo?”
“A irresponsabilidade de gestores
que consideram vidas apenas números pode colocar em xeque a segurança da unidade e da força de trabalho.
Com esta ofensiva, a empresa deixa
claro que não está disposta a dialogar. Com isso, desafia a categoria à
mobilização”.

Já em fevereiro de 2013, poucos
dias antes da empresa reduzir o quadro mínimo da URCA, distribuímos um
“O setor de Utilidades é hoje uma boletim na refinaria, cuja manchete era:
das áreas com maior carência de ‘RPBC segue plano de reduzir quadro
mão de obra, com alguns setores em mínimo e desafia categoria à mobilizasituação caótica. A solução depende ção’. Ao longo do texto, reafirmamos
Ou seja, quem inviabiliza as negode uma única medida: o aumento do nossa opinião e destacamos alguns ciações? O Sindicato, que defende há
quadro mínimo”.
questionamentos e pontos importantes quase dois anos uma discussão ampla
que reproduzimos abaixo:
e transparente com a categoria, ou a
Em outro texto, também publicaempresa, que assedia os trabalhadores,
do em junho sob o título ‘Técnicos
“Se a empresa, como afirma, tem pede negociação privada e suspensão
de segurança da RPBC contam com subsídios técnicos suficientes para dos atrasos com reuniões que ela nem
a sorte para evitar tragédias’, afirma- colocar em prática essa medida, por mesmo comparece? Os trabalhadores
mos:
que não realiza um debate coletivo e já têm a resposta.

Em menos de 10 dias, 2 boicotes da gerência da RPBC!
Se ainda restava alguma dúvida
sobre quem inviabiliza as negociações, a última reunião agendada
para acontecer na Delegacia Regional do Trabalho, em Santos, sepulta

qualquer resquício de confusão na
categoria sobre quem está falando a verdade. Depois de boicotar
a reunião agendada para acontecer
no Sindicato no dia 11 de fevereiro

e de não apresentar nenhuma proposta na reunião realizada na DRT,
em 12 de fevereiro, a Petrobrás
não compareceu à reunião do dia
19 de fevereiro, última terça-feira,

que também seria realizada na DRT.
Apenas o Sindicato compareceu.
Com isso, em menos de 10 dias é
o segundo boicote da empresa aos
trabalhadores.

UM GERENTE GERAL INTRANSIGENTE
...OU MERO ‘TESTA-DE-FERRO’?
O novo GG, que em nenhum momento ouviu os
trabalhadores, mostra com sua omissão ter papel
meramente figurativo na refinaria. O papel de
protagonista repousa nas mãos de um senhor truculento:
o G1 (Gerente de Produção).
A refinaria não dialoga com os
trabalhadores e adota uma postura intransigente diante das nossas reivindicações. Este é um fato inegável, que
todos os trabalhadores envolvidos
na luta concordam sem titubear. Um
pensamento lógico, quase automático, nos levaria a crer então que tal
postura se deve ao “homem-forte” da
RPBC: o gerente geral.
Entretanto, temos aqui em Cubatão
uma peculiaridade. O “homem-forte”
da refinaria, quem manda na unidade
não é o GG, mas sim o G1 (Gerente de
Produção), que há um bom tempo tem
conduzido e ditado as regras do jogo.
Inclusive, no que se refere ao quadro
mínimo. Como um menino mimado,
acha que é o dono da bola por estar
encastelado em seu cargo há muitos
anos e não deixa mais ninguém brincar se ele não for o titular do time.
Lamentamos profundamente que
o atual GG exerça mero papel de coadjuvante, servindo de testa-de-ferro
para o Gerente de Produção. Afinal,
com o cargo que tem em mãos teria
totais condições de atender as reivin-

dicações dos trabalhadores.
Além disso, não entendemos de
que forma o novo GG pretende melhorar a ambiência da unidade, uma de
suas falácias ao chegar na refinaria, se
ele simplesmente se nega a conversar
com os trabalhadores. Chegou-se ao
cúmulo de interromper por longos
minutos um curso de NR-20 dos trabalhadores de produção, um espaço
dos trabalhadores para estudar mecanismos de segurança, apenas para
se apresentar. Ao final, houve espaço
para os trabalhadores se manifestarem? Não, não houve.
Por isso, não podemos entender
de maneira diferente o seu papel na
refinaria. Para nós, ele desempenha
um papel de figurante, deixando o
cargo de protagonista para o G1, que
não respeita e nem escuta os trabalhadores, instituindo assédio moral em
todos os setores da RPBC por meio
dos chefes (Gerente, Supervisor, Cotur, CTO) promovidos sob o seu crivo. Chefes, diga-se de passagem, que
devem a ele a benção sem questionamento.

FALE COM OS DIRETORES
DIRETORES LIBERADOS (Base Santos)
Ademir Gomes Parrela: (13) 9164.3441
César Caetano (13) 9164.8330
João Marcos: (13) 9137.9972
Paulo Gilberto de Almeida (13) 9138.0453

EXPEDIENTE O Petroleiro

DIRETORES LIBERADOS (Base São Sebastião)
Afonso Muniz (12) 9719.3825
João Luis Cravo (12) 9148.7081
FALE TAMBÉM COM OS DIRETORES DE SUA BASE!
ACESSE O NOSSO SITE! Lá, você encontrará a lista completa de celulares
LINK DIRETO: http://tinyurl.com/atp8v42
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