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EMBARCADOS NA
“CORDA BAMBA”
PROBLEMAS NOS VOÔS, ASSÉDIO,
SETOR DE SAÚDE PRECÁRIO E A
GERÊNCIA FINGE QUE NÃO VÊ

VIDAS EM RISCO
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O

Sindipetro-LP se
reuniu com o RH
da UO-BS no dia
1 de fevereiro, para tratar
de diversas demandas das
plataformas de Merluza,
Mexilhão e P-66.
Isso foi após uma
sequência de incidentes com
os voos, sendo o último em
23 de janeiro, mesmo dia
em que ocorria um protesto
no Aeroporto de Itanhaém,
devido à pane uma semana
antes. O protesto lembrava
a quase tragédia de 17 de
janeiro. Faltando apenas
dez minutos para chegar
em Mexilhão, o piloto da
aeronave fez a volta e
RELEMBRE ALGUNS
DOS MUITOS
“FATOS ISOLADOS”
03.12.2016 Após
superaquecimento
em um dos motores,
aeronave que iria
decolar a partir da
plataforma não
consegue iniciar voo.
13.12.2016
Mais de 90
trabalhadores de
Mexilhão lançam
manifesto apelando

retornou para o Aeroporto.
Nesse trajeto, chegou a
sobrevoar próximo à água.
“Caso precisasse pousar na
água o impacto seria menor”,
disse o piloto após um pouso
tenso com pancada brusca.
Desde outubro de 2017 as
aeronaves da Aeroleo Taxi
Aereo S/A vêm apresentando
problemas que vão desde
falha no ar condicionado
até ocorrências graves como
limalha de ferro no óleo do
motor da aeronave. Nessas
situações é necessário
deslocar aeronaves de
diferentes contratos de outras
unidades da Petrobrás.
Em outubro e novembro

à Petrobrás
para que tome
providências sobre
insegurança. Só na
primeira semana de
dezembro foram três
ocorrências.
18.01.2017
Sindipetro relata, em
matéria, transtornos
nos voos. Diante de
uma manutenção
não prevista na
aeronave titular,
trabalhadores
chegaram a ter

de 2017, solicitamos ao
RH da UO-BS, assim
como para a Transporte
Aéreo, providências. Os
responsáveis afirmaram
que esse tipo de problema
é excepcional e não voltaria
a ocorrer. Além disso,
garantiram que todos os
questionamentos seriam
respondidos o mais rápido
possível.
O que precisamos
é simples: que novas
aeronaves sejam
disponibilizadas para
atender a demanda
enquanto as atuais passem
por uma manutenção
completa!

o desembarque
adiado por 2 dias.
24.10.2017
Aeronave apresenta
problema, gerando
atraso nos voos.
07.11.2017
Identificada
limalha de ferro no
óleo do motor da
aeronave, forçando
a transferência dos
voos para o dia
seguinte.

05.12.2017
Trabalhadores não
conseguem
embarcar. Voo é
transferido para 6 de
dezembro. Empresa
não esclarece
empregados e
Sindicato por que
alterou a data.
06.12.2017
Aeronave apresenta
problemas e voos
atrasam.
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SEM COMUNICAÇÃO

TRIPULAÇÃO FICA APREENSIVA

N

ão há nenhuma
preocupação dos gestores
da empresa em informar aos
trabalhadores as ações tomadas
para resolver os problemas.
Diante dos diversos incidentes.
Parece mesmo que a empresa não
tem tomado nenhuma medida, mas
em reunião soubemos de algumas
ações que não foram comunicadas
aos trabalhadores, os principais
interessados.
Tais erros primários de
comunicação deixam evidente a
falta de preparo e responsabilidade

dos Geplats, que ou não buscam
informações sobre o que está
sendo feito, ou simplesmente não
se importam em tranquilizar os
companheiros.
Além dos problemas nos voos,
questionamos o RH da UO-BS sobre
mudanças arbitrárias, decididas
sem diálogo e sem que o sindicato
fosse chamado. Dentre os assuntos,
questionamos sobre o quadro
mínimo, mudança nas formas de
treinamentos, falta de pagamento
de horas extras e adicional de
confinamento, entre outros.

RESPOSTAS

SOBRE SEGURANÇA
RESGATES EM CASO
DE ACIDENTE
Uma dúvida
constante da categoria
é sobre quem se
responsabiliza por
resgates no mar.
Nesses casos, o resgate
seria feito pela FAB.
A preocupação é
justa e faz eco com
a reivindicação do
sindicato, que ressaltou
ao RH a importância
de acabar de uma
vez por todas com
os voos noturnos,
principalmente nas
rotas da Bacia de
Santos. Isso porque
as plataformas desta
área não contam
com estrutura própria
para atendimento de
emergências.

QUADRO MÍNIMO
O sindicato cobrou reposição dos técnicos
para evitar os embarques e horas extras
dos empregados lotados nas plataformas
da Bacia de Santos. Mexilhão recebeu
10 empregados até agora, sendo três
engenheiros, um técnico de manutenção e
seis operadores. Segunda a empresa, um
novo MOBILIZA, previsto entre abril e agosto
de 2018, trará outros oito operadores e três
técnicos de manutenção.
Em Merluza foram realocados 11
empregados. O novo mobiliza deverá
empregar um operador e um técnico de
manutenção. Para a P-66, o déficit é de
operadores (cálculo da gerência), mas não
há previsão de contratação ou transferência.
AERONAVE FORA DE OPERAÇÃO
De acordo com a empresa, a aeronave
PR-CDV, onde se identificou limalha no
óleo, está fora de operação e só voltará
após manutenção completa. O sindicato
vai acompanhar o resultado das análises e
manutenção.

RESPOSTAS

SOBRE DIREITOS
TROCA DE EMPREGADOS EM MEXILHÃO
A gerência afirmou que as trocas extras
entre grupos são devido à obra em Mexilhão,
sendo que ao término os grupos voltam às
rotinas e trocas normais, necessárias para a
manutenção do número de quadros.
A empresa alega que não visa prejudicar
a categoria e que, por isso,leva em conta
o número de pessoas aptas para a função,
respeitando a disposição ou não do
trabalhador pela troca.
Para troca de grupo, deve-se procurar
o superior imediato. No caso de impasse,
comunique ao sindicato!
FALTA DE PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE CONFINAMENTO
Recebemos denúncia de que as empresas
Norsul, FMC, HSL, EVIK, Bureau Veritas
não estão pagando ou estão atrasando
pagamento de adicional de confinamento,
sendo que o valor é repassado pela Petrobrás.
Isso caracteriza uma clara ilegalidade com
a conivência da Petrobrás. Novamente, a
empresa solicitou prazo até março.
BENEFÍCIO ACADEMIA
PARA BRIGADISTA DO
EDISA
Trabalhadores
denunciaram a
extinção da academia
para brigadistas do
Edisa. Em resposta, a
empresa garantiu que a
academia está mantida,
desde que o ASO do
beneficiário esteja
válido e o treinamento
de brigadista dentro do
prazo de vigência. O
direito a um dia de folga
anual está mantido,
conforme legislação.

PAGAMENTO DE
HORAS EXTRAS
EM SIMULADOS
Segundo os
trabalhadores
de Mexilhão e
Merluza, não estão
sendo efetuados
os pagamentos
de horas extras
em simulados de
emergência. O
sindicato solicitou
explicação ao RH
da UO-BS, que
pediu prazo até
final de março
para responder.
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D

E A SAÚDE? C

esde 2011, quando a Petrobrás
implantou o serviço de
Telemedicina em Mexilhão e
Merluza, o Sindicato vem contestando
a eficácia da medida. A Petrobrás
apresentou este serviço como um
grande avanço. O que na aparência se
apresenta como progresso permanece
sendo um paliativo. É a reafirmação de
uma política de precarização, imposta
à revelia da categoria e dos sindicatos.
É um absurdo que essa empresa,
responsável por bater recordes em
cima de recordes de produção, se
negue a implantar medidas que
garantam – concretamente – a
saúde dos trabalhadores. Há plenas
condições de se garantir, conforme
reivindicamos, a presença de uma
equipe médica a bordo.
A função da Telemedicina não é
aperfeiçoar o atendimento médico, mas
reduzir custos. Não há justificativa que
sustente a preferência por este serviço.

É necessário inverter esta lógica e
corrigir a enorme defasagem que existe
no quadro de médicos do trabalho na
Petrobrás. E isso se faz com a abertura
de concursos públicos e convocação
imediata dos concursados aprovados.
Hoje, a grande maioria dos médicos
é terceirizada, expondo a completa
ausência de prioridade da empresa
quando o assunto é a preservação da
vida.
Para nós, apenas um profissional
de saúde, seja técnico ou enfermeira
(o), a bordo de uma plataforma,
é insuficiente para garantir os
procedimentos necessários. Não
se pode levar em consideração
apenas os serviços rotineiros para
a definição do quadro. Em situações
emergenciais, é fundamental rapidez
e qualidade no atendimento para
evitar consequências ou sequelas
maiores. E isso se garante com mais
trabalhadores!

DUAS MORTES, UMA CON

A TELEMEDICIN
Desde a implantação da
Telemedicina duas vidas foram
ceifadas pela falta de um
profissional.
Em 2015, um companheiro, que
sofria com dores lombares, foi
atendido por meio de exame a
distância e dispensado logo em
seguida. Não houve nenhuma
recomendação para que procurasse
atendimento após o desembarque.
Horas depois, as dores pioraram
e o trabalhador foi enviado
para tratamento em terra.
Lamentavelmente, foi identificado
um avançado câncer, que o matou
em poucos dias depois. Embora
seja difícil relacionar a morte ao
atendimento remoto, este triste
caso coloca seriamente em dúvida
a eficácia dos exames periódicos
dos petroleiros. Afinal, um câncer

RESPIRANDO PO

COMO ESTÁ?

CONCLUSÃO

CINA NÃO SERVE
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terminal não foi identificado!
Outro caso é o de Francisco
Barros da Silva Neto, cozinheiro
da embarcação Skand Amazona.
Em agosto de 2017, ele passou mal
e teve de ser transferido para a
plataforma PRA-1. Lá, foi atendido
por um médico em terra através de
videoconferência. Na plataforma
uma profissional de enfermagem
tentou prestar atendimento, porém
Neto acabou falecendo no local.
Insistimos na pergunta: será
que um médico e equipamentos a
bordo não poderiam salvar essas
vidas?
Não saberemos, pois não foi
dado a eles essa opção, assim
como não é dado a nenhum
trabalhador embarcado enquanto
a empresa insistir em economizar à
custa da vida dos trabalhadores.
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EXPLORAÇÃO SEM LIMITES SOBRE
OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Além de insuficiente, do ponto
de vista do atendimento, um único
profissional de saúde é também
uma exploração sem limites. Ficar
14 dias embarcados (diretos) ou 21
(terceirizados), 24 de prontidão,
é extenuante! Além disso, leva o
trabalhador a uma situação de
estresse que coloca em risco a sua
vida e a vida de todos a bordo,
afinal os demais trabalhadores
necessitam do seu atendimento.
Tivemos acesso à planilha
com a quantidade total de dias
embarcados em um período
da escala entre dezembro/17 a
janeiro/18. Pudemos constatar um
profissional de saúde ficou 23 dias
na plataforma. Esse período laboral
é um absurdo e excede os 14 dias de
confinamento permitidos por lei.
Outro grande problema são os
casos em que o profissional a bordo

fica impossibilitado de permanecer
no local por motivos diversos. No
Litoral Paulista, a morte de um
familiar fez com que um trabalhador
tivesse de desembarcar. Em outro
caso, o motivo foi problema de
saúde. Nessas duas situações,
o pronto-atendimento a bordo
ficou sem um responsável.Nessas
excepcionalidades, indica o
brigadista treinado em primeiros
socorros como empregado apto a
prestar atendimento. Mas existe
uma linha tênue entre primeiros
socorros em emergências, do qual
o brigadista pode participar, e o
atendimento emergencial dentro da
rotina de uma plataforma.
Ou seja, essa não é a melhor
solução. A solução, como
reafirmamos, é o fim da telemicina
com a retomada de um serviço
presencial, de qualidade!

OR APARELHOS!

6
COM SÍNDROME BUROCRÁTICA, SETOR DE
SAÚDE DA UO-BS PRECISA DE “CUIDADOS”

O

setor de saúde da
UO-BS cumpre,
atualmente, um
papel de “síndico” do RH. O
cargo de médico do trabalho
serve apenas para cobrar
os trabalhadores e não para
dar suporte e apoio para
problemas de saúde.
A coisa anda tão séria
que recentemente alguns
companheiros, que tiveram
afastamento médico
com internação, se viram
encurralados com a cobrança
de que o atestado médico
fosse entregue pessoalmente
na unidade. Se a pessoa está
internada como ela vai levar o
documento?
Em vez de se preocupar com
burocracia, o setor médico
deveria estar preocupado com
o pronto restabelecimento dos

funcionários
Outro grande problema
é a falta de interesse em
investigar os altos índices de
atestados e afastamentos.
Ao invés de buscar uma
explicação, que talvez seja
a má condição de trabalho,
esses profissionais criando
fatos para facilitar punições.
É lamentável que esses
profissionais, inseridos numa
atividade tão importante,
tenham que agir como “cães
de guarda” da gerência.
Para citar apenas um
exemplo, um médico chegou
ao cúmulo de insinuar ao
empregado, com problemas
de coluna, que o número
de afastamentos por esses
motivos são “estranhos” ao
setor. O que existe de estranho
nisso?

AS PERGUNTAS IMPORTANTES QUE
O SETOR MÉDICO NÃO RESPONDE!
1. Onde está plano e
ações de ergonomia como
preconiza as leis e normas
internas Petrobrás?
2. Os colchões e
travesseiros são
ergonômicos e atendem
as especificidades
de cada empregado,
proporcionando conforto
e segurança durante o
descanso?
3. O sistema de ar
condicionado é higienizado
e todos os parâmetros
de qualidade de ar estão
sendo atendidos?

BACIA DE SANTOS

PARENTE ANUNCIA 13 NOVAS PLATAFORMAS
Pedro Parente,
presidente da Petrobrás, esteve em Santos neste mês, no dia
12, para divulgar
investimentos na
Bacia de Santos. A
área, que se estende
de Cabo Frio (RJ) a
Florianópolis (SC),
acumula valiosos
campos de petróleo

na camada do pré-sal. Alguns deles na
região costeira da
Baixada Santista.
Durante o evento,
organizado pela Associação Comercial,
Parente anunciou
a instalação de 13
novas plataformas sendo oito delas da
Petrobrás. A grande

imprensa, assim
como políticos da
região, celebraram
a notícia e bajularam o homem
de confiança do
presidente golpista
Michel Temer.
Por razões óbvias, não citaram
que atualmente
boa parte da explo-

ração do pré-sal é
feita por multinacionais, cuja remessa
de lucros não fica
no país. Também
não citaram que
Parente é quem comanda a destruição
da companhia, assim como a entrega
do nosso petróleo
ao estrangeiro.

4. As cadeiras possuem
mecanismos de regulagem
de altura e inclinação
para se adequar
ergonomicamente as
atividades dos empregados?
5. As escadas, as rampas,
os acessos, corrimão.,etc
estão de acordo com as
regras ergonômicas?
O que se ve é que há muito
trabalho a ser feito e que
o setor médico não está
cumprindo. O Sindicato
vai conversar com os
trabalhadores sobre esses
problemas e medidas mais
duras serão tomadas.
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PETROLEIROS EXERCEM NOVAS FUNÇÕES
SEM TREINAMENTO ADEQUADO

BRONCAS DO
PETROLINO!

Gestores da Petrobrás têm
permitido que trabalhadores
mudem de função sem
treinamento. Com isso,
descumprem norma da própria
empresa. Questionada sobre o
desvio, a empresa respondeu que
agora a maioria dos treinamentos
é realizada apenas com a leitura
dos padrões e do consentimento
do empregado.
No caso de embarcados, 50%
do treinamento prático é feito
através de acompanhamento de
outro empregado há mais tempo
na função e os outros 50% do
treinamento feito já em seu posto
atual, sem acompanhamento.
São previstos pelo menos três
embarques no treinamento,
sendo necessária a anuência do
empregado.
O sindicato tem conhecimento
que nem mesmo os três
embarques estão sendo

cumpridos, e que os empregados
recém-transferidos são
pressionados a assumir postos
aos quais não receberam
treinamento. Não concordamos
com o novo formato de
treinamento. A empresa tenta,
mais uma vez, economizar custe o
que custar.
Somada à essa conduta
arriscada, há outras aberrações.
Uma delas é obrigar o
trabalhador a realizar o
treinamento durante sua
jornada de trabalho. Isso força
o empregado a se dividir,
simultaneamente, em duas
tarefas.
O empregado que não se
sentir preparado deve procurar
sua gerência imediata e/
ou o sindicato. Para nós, os
“treinamentos de padrão” não
preparam o trabalhador de fato,
apenas fazem com que tomem

QUANDO O PODER
SOBE A CABEÇA
Tem gerente na UOBS que se acha Deus.
Ao invés de usar sua
posição para, por
meio de seu trabalho
e dedicação, ser
reconhecido não só pela
empresa, mas também
por seus subordinados,

conhecimento do padrão da
função. Portanto, nesses casos,
o empregado submetido a
questionários deve assinalar a
opção “Conhecimento do Padrão”
e não “Treinamento do Padrão”.
A empresa se comprometeu
a criar mecanismos e melhorar
a comunicação através da CIPA
e outros espaços com a força de
trabalho a respeito das ações que
a Petrobrás dispõe para garantir
a segurança em voos.
Pedimos aos petroleiros para
relatar qualquer evento que
considere anormal. Para isso
é necessário que preencham o
RELPREV e usem a chave RELP.
O responsável pela chave esteve
presente nas reuniões com o
sindicato e apontou que o relato
é importante para acompanhar
as demandas da base. Em caso
de dúvidas, entre em contato com
um dos diretores do Sindicato.

o dito cujo tem tocado o
terror nas plataformas.
Já houve caso em
transferiu empregados
com problemas de saúde
e promoveu a demissão
de um empregado
próprio que passava por
problemas psicológicos.
Suas ações têm
provocado diversos

CAMPANHA BEBA MUITA ÁGUA
Tem GEPLAT que mandou retirar a
água dos controtados que ficam nos
andares superiores de Mexilhão.
Justuficativa? “A obrigação deles é
descer até o primeiro andar, onde fica

problemas nas equipes,
dentre elas um estado
permanente de tensão
psicológica. Não
aceitaremos mais
ameaças como “se
você não fizer o que eu
mando te transfiro”. O
Sindicato não irá tolerar
assediador!

o lugar deles”. A peãozada também
teve que ouvir que não pode beber
água na plataforma com a desculpa
esfarrada de economia. Com água?
Esse Geplat tá querendo impor
trabalho escravo!

FIQUE ATENTO

VAMOS FALAR
SOBRE ASSÉDIO
SEXUAL?
O assédio sexual
no trabalho se
configura em
subjugar outro ser
humano às vontades
individuais de um
sujeito com nível
hierárquico superior
ao da vítima.
É comum o
assediador fazer
ameaças para obter
vantagens sexuais.
Precisamos banilos do ambiente
de trabalho, pois
é inadmissível
que afetem os
trabalhadores,
causando
adoecimento físico
e psicológico às
vítimas. Também é
inadmissível que
isso ainda ocorra na
Petrobrás.
É urgente que
o sindicato e os
trabalhadores em
conjunto lutem
contra essas
práticas. Se você
já foi assediada ou
presenciou essa
prática no seu
trabalho, procure o
sindicato. Daremos
todo suporte
psicológico e jurídico
que for preciso. Não
se cale. Denuncie!
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NA P-66, GEPLAT “TODO PODEROSO”
RASGA NORMAS DE SEGURANÇA
E COLOCA VIDAS EM RISCO
Desde que chegou,
o Geplat vem se
afirmando como quem
manda na P66, sempre
se colocando acima
de suas gerências
de terra. Não parece
ser mero acaso. Na
Bacia de Campos,
velho conhecido da
categoria, recebeu
um singelo apelido:
“Toninho Malvadeza”.
Como se não bastasse,
nosso “todo poderoso
Toninho”, mais uma
vez, se coloca acima
dos padrões de
segurança da empresa
e das regras de ouro.
No dia 14 de janeiro,
foi identificado um
empregado fazendo
vistoria na área
operacional com calça
EXPEDIENTE

jeans e camiseta polo,
sem uniforme resistente
a fogo - EPI exigido
em todas áreas com
risco de vazamento
de óleo e gás. Ele
estava acompahado
do GEPLAT, que o
pressionou a ir até a
área operacional sem
os EPIs por mais de
30 minutos. Quando
questionado, o “todo
poderoso” disse que era
o comandante máximo
dali e teria autonomia
para tal decisão.
Enquanto a força
de trabalho é cobrada
e atende à risca as
normas de segurança,
o tal GEPLAT se acha
acima da lei. No
momento da infração,
a unidade operava em

condições normais.
Ou seja, não existia
nenhuma justificativa
para o empregado
correr tamanho risco.
O CURRÍCULO
FALA POR SI
Não é de hoje
que o Geplat expõe
trabalhadores a
situações de risco.
Em outra ocasião, já
emitiu Permissões de
Trabalho (PTs) sobre
o mar sem condições
climáticas seguras e
sem conhecimento das
equipes de Operação,
Segurança e bote
de resgate. Isso sem
citar as Permissões de
Trabalho assinadas por
ele mesmo sem atender
padrões. Para ele, as

regras da Petrobrás
estão abaixo de sua
autoridade.
O todo poderoso
também já deixou
de comunicar um
vazamento de gás na
P66, no dia 19 de julho.
Essa omissão poderia
causar uma tragédia,
pois no dia seguinte o
incidente evoluiu para
vazamento com risco
altíssimo. Até quando
gerentes como este
serão protegidos?
Qualquer técnico
que tivesse atitude
semelhante seria
desembarcado pelo
mesmo Geplat, que
adora dar palestras
sobre cumprimento de
normas. Hipócrita! Cabe
à Petrobrás decidir se
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continuará admitindo
lideranças que não
respeitam normas de
segurança ou se fará
valer o tal “compromisso
com a vida” quando se
trata de seus gestores.
De nossa parte,
enquanto Sindicato
e trabalhadores,
estamos fazendo nossa
parte: encaminhando
a denúncia para
que a empresa
tome as devidas
providências. Caso
persista com a atual
postura, negligente
e irresponsável,
tomaremos as devidas
providências legais e
políticas para garantir
a segurança dos
trabalhadores e da
unidade.

