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A política de 

desinvestimentos 
e enxugamento 
da força de 
trabalho tem 
afetado duramente 
o cotidiano 
dos petroleiros 
que trabalham 
embarcados. O 
baixo efetivo, 
após dois PDVs, 
tem feito com que 
sejam convocados 
a fazer embarques 
adicionais, 
gerando acúmulo 
de horas extras e, 
por consequência, 
jornadas exaustivas 
de trabalho. 
Quando há férias, 
uma realidade mais 
do que comum, o 
quadro fica abaixo 
do mínimo.

Com isso, o 
que era feito por 
dois petroleiros 
passa a ser feito 
por somente 
um. Também é 
comum que por 
falta de efetivo as 
atividades sejam 

repassadas aos 
supervisores, 
que além de 
acompanhar 
os serviços da 
operação e 
manutenção, 
passam a acumular 
a função do 
operador, gerando 
até tripla função 
com sobrecarga de 
trabalho. Para além 
da reivindicação 
pela contratação de 
novos petroleiros 
mediante concurso 
público, o 
Sindipetro-LP já 
cobrou da Petrobrás 
que recomponha 
o número de 
empregados 
que trabalham 
em regime de 
embarque. É 
a única saída 
para manter o 
quadro mínimo 
sem necessidade 
de convocar 
embarques fora da 
escala ou horas 
extras. Ou seja, 
sem precarização 
das condições de 
trabalho.

2 BAIXO EFETIVO, MUITAS IRREGULARIDADES: 
SINDIPETRO-LP COBRA GERÊNCIA 

SOBRE PROBLEMAS NAS PLATAFORMAS



A DURA REALIDADE 
EM ALTO-MAR

O regime de 
embarque 
14x21 exige 

um ritmo excessivo 
de trabalho, em 
que o empregado 
fica inteiramente 
à disposição da 
empresa. Porém, 
mesmo em seu período 
de descanso na 
plataforma, o petroleiro 
pode ser acionado 
para trabalhar em caso 
de emergência ou na 
falta de composição 
do quadro mínimo. 
Diante disso, deveria 
ser uma constante 
a preocupação 
com a segurança 
dos empregados e 
operacional para evitar 

acidentes. 
Como já era de se 

esperar, a gerência 
nega que o quadro 
fique abaixo do 
mínimo. Sem 
apresentar qualquer 
medida efetiva, alega 
que há um esforço para 
recompor o número 
de empregados. Por 
outro lado, os próprios 
gestores reconhecem 
que seriam necessários 
sete trabalhadores 
para que não fosse 
preciso embarques 
adicionais ou hora 
extra. No entanto, não 
sabem dizer como ou 
quando esse número 
de empregados será 
recomposto. 

As cobranças do Sindipetro-LP, a resposta da Petrobrás
Diante das demandas, o sindicato solicitou à empresa o documento do Estudo apresentado à ANP sobre quadro mínimo. 

Também foi solicitada a composição da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) das Plataformas e o Plano de 

Resposta a Emergências (PRE) das plataformas e quadro de composição da brigada do último mês afixado no quadro de 

aviso das embarcações.

3
Novos concursos

A Petrobrás abriu 
uma nova seletiva, 
por meio de concurso, 
para o preenchimento 
de vagas nas 
plataformas. O 
problema é que, nesta 
1ª fase, os contratados 
para início imediato 
serão exclusivamente 
para as plataformas 
novas. Não há clareza 
para onde serão 
encaminhados os 
petroleiros disponíveis 
no cadastro de 
reserva. Já prevendo 
“um chá de cadeira” 
para os petroleiros 
inseridos na reserva, 
o Sindipetro-LP 
reivindicou por 
meio de ofício a 
recomposição 
imediata do 

quadro da P-66, 
Merluza e Mexilhão. 
Escorregadia, 
a empresa 
apresentou duas 
alternativas às novas 
contratações: através 
da transferência 
de empregados 
desmobilizados de 
ativos vendidos; ou 
por meio do Mobiliza, 
sendo que neste caso 
não há previsão de 
abertura de novo 
processo.

As alternativas 
apontadas, além de 
não serem propostas 
efetivas, são inviáveis 
pelo efetivo reduzido 
em praticamente todo 
Sistema Petrobrás. 
Configura-se aqui 
o velho dilema 

do cobertor curto: 
se cobre os pés, 
descobre a cabeça. 
Não podemos nos 
submeter a uma lógica 
que nos beneficie 
pontualmente, 
como por exemplo 
a transferência 
de petroleiros de 
outras unidades 
para nossa base, 
mas que prejudique 
os companheiros e 
companheiras das 
outras regiões. Mais 
ainda, seria entender 
como aceitável a 
lógica perversa da 
venda de ativos, um 
dos instrumentos 
utilizados pela 
gestão da empresa 
para privatizá-la aos 
poucos.

Os próprios gestores reconhecem que 
seriam necessários sete trabalhadores 
para que não fosse preciso embarques 

adicionais ou hora extra
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Uso de celular nas 

plataformas: existe 
uma norma interna 

que proíbe o uso de celular 
na plataforma. É uma medida 
de segurança. Ao embarcar, 
o empregado deixa o celular 
lacrado com o GEPLAT. Mas 
em caso de necessidade 
urgente, é garantido o acesso 
ao celular por um curto 
período. Isso é o que a norma 
garante.

Mas tem GEPLAT que se 
julga Deus, pensando ter o 
direito e poder de avaliar se 
a necessidade do empregado 
é urgente ou não. Se na 
avaliação “divina” a exceção 
não é aplicável, proíbe o 
uso do celular. Para piorar, 

numa postura corporativista, 
os gestores da empresa 
negam que isso esteja 
ocorrendo sem nem mesmo 
averiguar a informação. E 
o GEPLAT foi além. Disse 
que tem empregado que é 
folgado mesmo, que abre 
o celular sem autorização. 
Reafirmamos que não se 
trata desse caso, usado para 
encobrir uma arbitrariedade. 
Àqueles que sofrerem essa 
negativa, solicitamos que nos 
informe o nome do GEPLAT 
para realizarmos as devidas 
denúncias.

Transporte de empregados 
de Guarujá e Peruíbe para 
o Aeroporto de Itanhaém: 

antes das 7h da manhã a 
empresa é responsável por 
pegar o empregado em sua 
residência. Depois desse 
horário ela fornece transporte 
do posto, localizado em 
Santos, até o Aeroporto, 
sendo de responsabilidade 
do empregado chegar até o 
posto, em Santos. Cobramos 
a empresa que estenda esse 
benefício aos empregados 
que moram em Guarujá e 
Peruíbe.

Horário dos voos: existem 
normas de segurança para 
garantir que os voos não 
ocorram em período noturno. 
A empresa alega que o 
horário é definido pelos 
aeroportos e que diante de 

De propósito, Geplat realiza por três vezes simulado de emergência e leva trabalhadores à exaustão física
Tem GEPLAT em Mexilhão que 

não conhece os procedimentos 
de SMS da empresa. E pior, ele 
está brincando com a vida dos 
trabalhadores. O SMS da empresa, 
através de seus padrões internos e 
legislação específica, é obrigado 
a manter uma rotina de simulados 
de emergência, de acordo com os 
cenários contidos no PRE (Plano de 
Resposta a Emergência). Não é à 
toa que existem esses cenários, eles 
são criados a partir da análise de 
risco da instalação, e a partir de uma 
previsão dos acontecimentos caso 
acorram acidentes. Também não é à 

toa que os simulados devem ser feitos 
de forma responsável, pois treinam os 
trabalhadores para situações reais de 
emergência, mesmo que a realidade 
seja diversa daquelas simuladas, e 
deve ser preparado e acompanhado 
pela equipe de SMS. É este setor 
da empresa que tem a percepção 
das falhas e a responsabilidade por 
melhorar continuamente os processos 
de resposta a emergência como exige 
a empresa (melhoria contínua).

Em um desses simulados, marcado 
para aproximadamente 17h45, o 
GEPLAT “percebeu” que o rádio de 
comunicação estava sendo acionado 

sem pausa, o que poderia gerar 
uma falha de comunicação. Sem 
saber exatamente do que se tratava, 
ele supôs que “algum” empregado 
estava brincando com o rádio 
de comunicação e, sem nenhum 
fundamento técnico ou legal, decidiu 
por conta própria interromper o 
simulado, mandando todos que 
estavam participando para a sala 
de cinema - utilizada para reunir a 
força de trabalho. O detalhe é que a 
equipe que participa de simulados 
nas plataformas contempla também 
aqueles que estão de “folga”. Ou 
seja, aqueles que não estão em seu 
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qualquer problema, seja de 
tempo ou com a aeronave, 
a última decisão cabe ao 
GEPLAT. Porém, recentemente 
os trabalhadores passaram 
alguns apuros nos voos da 
plataforma de Mexilhão e 
P-66. O último voo do dia 
22 de agosto saiu às 17h 
de Mexilhão, pousando no 
aeroporto de Itanhaém às 18h, 
já no começo da noite. Outro 
voo que saiu do aeroporto de 
Jacarepaguá às 15h37, pousou 
na P-66 e no retorno, devido 
às condições climáticas e o 
fechamento do aeroporto de 
Jacarepaguá, foi obrigado a 
desviar a rota para pousar em 
Cabo Frio, no Rio de Janeiro, 
às 18h30.

A empresa alega que foi 
uma situação excepcional, 
mas os empregados afirmam 
que o piloto sabia das 
condições meteorológicas 
e que o aeroporto fecharia 
a qualquer momento para 
pousos e decolagem. E o 
GEPLAT? Não disse nada! 
Solicitamos informações da 
empresa sobre a questão do 
resgate em caso de acidentes 
com queda de aeronave à 
noite no mar, questionando 
dentre outros dados qual 
a estrutura disponível para 
resgate e como se dá o seu 
acionamento pela companhia.

Ergonomia na P-66: 
segundo a companhia, 
os encostos de cabeça 

das cadeiras estão sendo 
providenciadas pela empresa, 
que se compromete a fornecê-
los para os operadores “o 
quanto antes”. Além disso, 
o profissional de ergonomia 
realizará um embarque na 
plataforma para fazer uma 
avaliação completa das 
condições de trabalho e criará 
um plano de adequação para 
os embarcados. Cobraremos!

Aeronave reserva: 
segundo a empresa, não 
existe aeronave reserva 
exclusiva para o Aeroporto 
de Itanhém. As aeronaves 
disponíveis são deslocadas 
conforme a necessidade para 
os aeroportos em Itanhaém, 
Navegantes ou Jacarepaguá.

De propósito, Geplat realiza por três vezes simulado de emergência e leva trabalhadores à exaustão física
horário de trabalho ou turno.

Assim que todos haviam retornado 
aos seus postos de trabalho, ou 
camarote para tentar terminar o 
seu descanso antes da troca do 
turno, por volta das 18h30 alarme de 
emergência foi acionado novamente e 
começou mais um exercício simulado. 
Porém, esse também foi interrompido, 
fazendo com que todos retornassem 
às suas condições iniciais. Por fim, 
às 21 horas é acionado novamente 
o alarme de emergência e mais uma 
vez os trabalhadores se trocaram e 
realizaram o exercício simulado.

Dias após o ocorrido, este GEPLAT 

teve a cara de pau de afirmar que 
havia feito isso “de propósito”. Nas 
suas palavras, seria para as pessoas 
aprenderem a parar de brincar com o 
rádio. Nós, do Sindicato, dizemos que 
você é quem precisa parar de brincar e 
aprender a respeitar os trabalhadores! 
Simulado de emergência é coisa séria 
e por mais que tivesse havido algum 
problema com o rádio, fazer esse 
tipo de brincadeira, tentando levar 
à exaustão física os trabalhadores 
é uma falta de competência e 
humanidade sem tamanho. 

Desde essa data, o sindicato tomou 
conhecimento de que o GEPLAT tem 

realizado simulados quando e do 
jeito que quer, sem a participação do 
SMS na organização. Entendemos 
e concordamos que o GEPLAT pode 
fazer eventualmente exercícios 
simulados para testar não só a própria 
equipe de SMS e a força de trabalho, 
mas não é esse o caso, está claro 
que ele está de “picuinha” com os 
trabalhadores. Nós cobramos do RH 
e da Gerência de Operação que se 
tome providências para acabar de 
uma vez por todas com esse tipo de 
atitude infantil por parte de quem tem 
a vida dos trabalhadores em suas 
mãos. 



PLATAFORMA DE MEXILHÃO, 

E O VENTO LEVOU...6
Parte 1
Recentemente, 

após a obra de 
adequação da ROTA 
1 em Mexilhão ser 
iniciada, a gerência 
mudou uma prática 
que era utilizada 
há anos. A partir 
de agora, o Mestre 
de Cabotagem 
não deve levar 
em consideração 
a intensidade do 
vento que atinge 
a plataforma para 
liberar trabalho 
sobre o mar. Ou 
seja, o vento pode 
estar a 30, 40, 50 nós 
ou mais e mesmo 
assim o Mestre de 
Cabotagem não 
poderá paralisar o 
trabalho ou adiar seu 
início. Lembrando 
que este profissional 
é terceirizado e sofre 
grande pressão para 
não barrar trabalhos. 
Desde o início das 
operações se tinha 
como referência 
intensidade-limite 
para este tipo de 
trabalho com valor 
de 21,6 nós (40km/h). 

De um dia para 
outro, a liderança 
mudou de ideia. Já 
tivemos a experiência 
de descermos o 
bote de resgate 
com velocidade 
acima de 21,6 nós 
a pedido de um 
auditor da Marinha. 
O cabo de aço usado 
para descer o bote 
começou a pendular 
excessivamente, 
gerando risco aos 
trabalhadores.

Outro fato é que 
dependendo da 
direção do vento 
e intensidade o 

despejo da linha 
de overboard do 
sistema de captação 
pode atingir essa 
embarcação, o que 
também gera risco 
aos trabalhadores 
tripulantes. 
Importante frisar 
que na LV (Lista 
de verificação) de 
trabalhos sobre o mar 
existe uma pergunta 
que questiona se a 
intensidade do vento 
é inferior a 21,6 nós. 
Bem como outra 
que questiona se as 
condições de vento, 
mar e visibilidade 

para descida, resgate 
e retorno do bote 
de resgate estão 
indicados na APN2.

Portanto, se existem 
estes itens para 
serem verificados 
na LV, acreditamos 
então que devam 
ser importantes para 
a segurança e não 
foram ali inseridos 
aleatoriamente. 
Entretanto, ao se 
levantar essas 
questões, o 
entendimento das 
lideranças a bordo 
é de que se assinale 
não aplicável (NA) 

no que se refere à 
velocidade do vento. 
Essa orientação 
gera desconforto 
entre os emitentes, 
requisitantes, 
coemitentes e mestre 
de cabotagem, pois 
são os responsáveis – 
majoritariamente - por 
assinar o documento 
(PT). Dessa forma, 
impõe-se a questão: 
aplicar NA nessa 
situação não seria 
burlar a segurança? 
Situação semelhante 
ocorre com trabalho 
em altura (sobre 
andaime). 

Cabe dizer ainda 
que o padrão de 
procedimento para 
trabalho sobre o 
mar especifica 
que se deve medir 
a velocidade do 
vento “no local do 
trabalho”. Porém, 
por conta das 
características 
estruturais da 
plataforma este 
“local” pode estar 
protegido das 
correntes eólicas, mas 
seu entorno não. Isto, 



7
Transferência de 
Unidades da Cessão 
Onerosa da Bacia de 
Santos para a UO-RIO

PLATAFORMAS 74, 75, 76 E 77

“Quando assinou 
o contrato com a 
União, em 2010, a 
Petrobras obteve o 
direito de exploração 
de 5 bilhões de barris 
de óleo equivalente 
(boe). “Hoje já está 
confirmado que tem 
muito mais de 5 
bilhões de barris”, 
afirma Dyogo 
Oliveira, Ministro do 
Planejamento. O leilão 
desse excedente pode 
ser feito ainda em 2018, 
com entrada adicional 
de recursos no caixa 
do Tesouro Nacional no 
ano que vem.

A equipe econômica 
esteve nesta semana 
com o presidente 
da Petrobras, Pedro 
Parente, e com o 
ministro de Minas e 
Energia, Fernando 
Coelho Filho, para 
discutir os temas 
relacionados à cessão 
onerosa. O contrato 
dessas áreas do pré-
sal já previa a revisão 
dos valores pagos pela 
estatal. À época, a 
Petrobras desembolsou 
US$ 5 por barril, o 
equivalente a cerca 
de R$ 75 bilhões. O 
valor foi fixado quando 

ainda não se tinha 
ideia do potencial 
dessas áreas, nem do 
custo de exploração 
de petróleo em águas 
profundas.

A expectativa da 
equipe econômica 
é que, após a 
rediscussão dos 
termos, haja um 
pagamento adicional 
pela Petrobras à 
União. A estatal, 
por sua vez, se diz 
credora do governo 
federal e chegou a 
sugerir que ganhasse 
o direito de explorar 
uma quantidade 

maior de petróleo 
nessas áreas como 
compensação. Apesar 
dos entendimentos 
distintos, o ministro do 
Planejamento afirma 
que a negociação está 
evoluindo. “A postura 
de Pedro Parente 
tem sido altamente 
colaborativa”, diz 
Dyogo Oliveira.

Fica claro para nós 
que tanto o governo 
de TEMER quanto a 
gerência da Petrobras 
quer abrir mão dessa 
riqueza e leiloar os 
campos que ainda não 
foram explorados.

sem dúvida, colocará 
em risco os tripulantes 
do bote de resgate em 
um eventual sinistro. 
Percebemos neste 
caso que a segurança 
tão apregoada nem 
sempre é colocada em 
primeiro plano quando 
se trata de atingir 
metas. Não se quer 
perder tempo para 
analisar situações 
de risco, transferindo 
aos trabalhadores a 
responsabilidade de 
administrar situações 
conflituosas.

Parte 2
Recentemente, 

os trabalhadores 
que liberam serviço 
através da permissão 
de trabalho foram 
surpreendidos com 

uma mudança nos 
procedimentos e 
padrões. As tarefas 
realizadas em 
andaime deixam 
de ser um trabalho 
em altura. O 
entendimento, agora, 
é de que se trata de 
uma estrutura fixa da 
plataforma. Porém, 
na LV para liberação 
desse tipo de serviço, 
as recomendações 
orientam avaliar a 
velocidade do vento, 
que quase sempre 
está acima do limite 
de segurança. 
Diante desse quadro, 
o emitente da 
permissão se depara 
com o seguinte 
dilema: quase 
todos os trabalhos 
são realizados 

nessa condição 
e, portanto, não 
podem ser liberados. 
Ao questionar 
a liderança, os 
GEPLATS, a 
orientação geral é 
de que se assinale 
como não aplicável 
a condição do vento 
para atividades em 
andaime. 

Com a nova 
política de conduta 
em SMS, esse tipo de 
documento pode virar 
uma prova contra o 
próprio emitente em 
caso de acidente. 
Fato parecido já 
havia ocorrido. Na 
época, o gerente 
chegou a afirmar 
por escrito que não 
era necessário nem 
mesmo a assinatura 

do técnico de 
segurança para a 
liberação do serviço. 
Essa informação 
vai na contramão 
das normas da 
companhia, que 
exigem a assinatura 
do técnico de 
segurança no 
documento 
responsável por 
fazer a liberação do 
serviço. Solicitamos 
que seja enviada nova 
orientação para os 
emitentes, garantido 
que em caso de 
algum problema 
eles não sejam 
responsabilizados 
por serem impedidos 
de levar em conta a 
condição do vento 
para execução da 
atividade.

Trecho extraído do site da ISTOÉ em 16 de agosto de 2017:

A Petrobrás, em 
reunião com RH da UO-
BS, disse que não existe 
nada oficial da empresa 
sobre a transferência 
dessas unidades para 
a UO-RIO. Também 
extraoficialmente, disse 
que está sendo feito 
um estudo para uma 
possível reestruturação 
das unidades.

Durante uma 
apresentação de 
ambiência para a 
nova força de trabalho 
transferida para a UO-
BS, o gerente geral 
da unidade chegou 
a afirmar que “se as 
unidades da cessão 
onerosa continuarem 
com a UO-BS vai 
ocorrer um monopólio 
regional em relação à 
produção, o que não 
seria economicamente 
interessante para uma 
empresa nacional”. 
Segundo o GG, a 
reestruturação já está 
elaborada e aguarda 
somente a aprovação 
da Diretoria para ser 
divulgada, em novembro 
de 2017. 

O GG concluiu que 
está claro que a politica 
da empresa é transferir 
para a UO-RIO as 
unidades da Bacia de 
Santos.
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8 DOR DE CABEÇA PARA OS TRABALHADORES

Os petroleiros 
que utilizam o 
aeroporto de 

Itanhaém conseguiram 
um importante avanço 
enquanto aguardam 
voos atrasados. Depois 
de muito reclamar em 
reuniões com a UO-BS 
e pessoalmente com 
o gerente geral, em 
duas de suas visitas 
ao aeroporto, ocasião 
em que o mau tempo 
o impediu também de 
voar, os trabalhadores 

tem agora um serviço 
de táxi para transportá-
los após longas horas 
de atrasos. 

Devido ao mal 
tempo nos últimos 
meses, diversos voos no 
aeroporto de Itanhaém 
atrasaram ou foram 
cancelados. Os atrasos 
geram uma série de 
situações incomodas 
aos trabalhadores. 
Começando pela 
apreensão quanto 
à escala de voos, já 

que a maioria dos 
empregados não tem 
residências na cidade, 
sendo que muitas 
vezes moram em 
outros estados, o que 
os obriga a arrumar 
hospedagem de última 
hora. Muitos grupos 
acabam esperando por 
mais de quatro horas 
até saber se vão ou não 
embarcar. 

Os empregados 
tinham que chamar 
taxi para leva-los para 

almoçar, pagando do 
próprio bolso, sem 
nenhum respaldo da 
Petrobrás.

A empresa alegava 
que essas situações 
eram excepcionais, 
mas o sindicato, que 
está toda semana no 
aeroporto, sabe que os 
atrasos se repetem todas 
as vezes que ocorrem 
alterações nos voos.

As conversas no 
aeroporto começam a 
dar resultado. A cada 

semana que passa, 
mais os trabalhadores 
se aproximam do 
sindicato, trazendo 
suas demandas e 
contribuindo para 
melhorar cada vez 
mais a atuação do 
sindicato. A categoria 
está entendendo 
que os ataques aos 
trabalhadores devem 
ser combatidos com 
envolvimento de 
todos, trabalhadores e 
sindicatos!

VOOS CANCELADOS,

Os petroleiros das 
plataformas sofrem com 
o descaso da gerente 
de saúde, assim como 
os petroleiros da RPBC 
amargaram com a gerente 
de saúde da unidade.

Recentemente um 
empregado terceirizado 
sofreu um acidente de 
trabalho com alto potencial. 
Uma bolsa de ferramentas 
com aproximadamente 2kg 
caiu de cima de um andaime 
e o atingiu na cabeça. 
Obviamente o capacete 
de segurança absorveu o 
impacto e evitou uma lesão 
mais seria. Mesmo assim 
não foi suficiente para evitar 
lesão, um corte na testa e no 
nariz do empregado, além 
dele ter ficado com tontura 
e muito assustado com o 

ocorrido. 
A médica do trabalho fez 
malabarismo para explicar 
porque a empresa não 
considerou acidente e não 
abriu a CAT do empregado. 
Sabemos que se trata de 
acidente. E que assumir 
isso é importante para as 
medidas de prevenção serem 
desdobradas a partir deste 
fato. Porém a empresa nos 
últimos anos acirrou sua 
política de não notificação 
de acidentes para evitar os 
indicadores negativos ou a 
necessidade de implantar 
mais medidas de segurança 
que demandam recursos. 
Infelizmente esse não foi 
o único episódio em que a 
médica esteve envolvida. 
Recentemente ao discutir 
a situação de empregados 

com depressão ou problemas 
com álcool e drogas ela foi 
categórica: a empresa só 
“ajuda” empregados que 
estão em tratamento. Ou 
seja, ela assume que não é 
responsável por identificar, 
acolher e encaminhar 
empregados que apresentem 
esses problemas de saúde e 
que essa responsabilidade 
é única e exclusiva do 
empregado doente.  
Não somos especialistas 
mas sabemos que pessoas 
que apresentam quadro 
de estresse, ansiedade e 
depressão, se não forem 
identificados e tratados 
brevemente podem 
desencadear diversas outros 
problemas psíquicos e 
mentais. A partir desse ponto 
as ações do empregado 

não estão mais de acordo 
com o que a empresa 
considera como “um 
empregado comprometido”. 
Se esse empregado já 
sofria por causa de assédio 
moral a empresa passam 
sistematicamente a persegui- 
lo e todas as suas falhas 
decorrentes da doença 
passam a ser provas para 
construir a sua demissão.  
O Sindicato deixou 
claro em reuniões com a 
empresa que considera isso 
inadmissível por parte do 
setor que deveria idêntificar 
e tratar o empregado. Que 
a empresa precisa informar 
imediatamente o sindicato 
que deve acompanhar os 
casos e não culminar em 
demissão sumária desses 
empregados.

Gerência de Saúde nas plataformas também precisa de tratamento


