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GUILHERME ESTRELLA E PAULO HENRIQUE AMORIM

PALESTRA LOTA AUDITÓRIO DO SINDIPETRO-LP

ma noite dedicada ao
debate sobre
a soberania nacional
e defesa da Petrobrás. Foi com esse
espírito que a sede do
Sindipetro-LP recebeu
centenas de pessoas que acompanharam as palestras de
Guilherme Estrella,
geólogo e ex diretor
de Exploração e Produção da Petrobrás
(E&P ) e do jornalista
e apresentador Paulo
Henrique Amorim, em
evento realizado em
parceria do sindicato
com a ABCP.
Os convidados da
noite falaram sobre os
interesses por traz da
política de preços de
combustíveis da Petrobrás, adotado há dois
anos por Pedro Parente
na empresa e controlado por variações do
mercado. As variações,
sempre para mais, têm
chegado diariamente
ao consumidor nas
bombas dos postos.
Os dois convidados falaram sobre a
importância que os
governos, desde a
ditadura até o atual,
deram à Petrobrás

como empresa estratégica para a soberania
nacional, mostrando
as diferenças ideológicas adotadas por
cada um e o resultado
prático ao povo.
Vemos nossas riquezas serem entregues a empresas privadas, sem qualquer
pudor e diálogo com
a sociedade, simplesmente por submissão
do governo Temer a
países imperialistas,
como os EUA, o maior
beneficiado pela
política de preços da
Petrobrás. Os americanos são hoje responsáveis por 80% do
combustível importado
para o Brasil, favorecidos pela redução da
produção nas refinarias da estatal em até
40%, que encarece o
custo do produto nacional e abre competição
para empresas de fora
venderem para o país.
O evento serviu não
apenas para analisar
o atual cenário brasileiro, mas também
para subsidiar de informações relevantes
todos aqueles que lutam no dia a dia pela
soberania do país.

“

Eles não têm limites
eles sabem que não
tem a mínima chance
de vencer as eleições.
Temos que estar
preparados para tudo,
porque pode chegar
outubro e as eleições
serem postergadas.
Essa é a nossa luta

“

Eu acho que esse
governo (MDB)
não governa.
Ele vai ficar aí
“sarneyzando”, até
o fim da eleição e
vão sair de lá direto
para a Papuda”.
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QUEM É

IVAN MONTEIRO?
E

mbora a renúncia de Pedro Parente
da presidência da Petrobrás seja
uma conquista digna de ser comemorada pelos petroleiros (que, aliás,
festejaram na Praça da Independência,
em Santos, em evento organizado pelo
Sindipetro-LP e a Frente Sindical Classista), o novo presidente da Petrobrás, Ivan
Monteiro, está aí para nos colocar de volta a realidade. Monteiro assumiu oficialmente a empresa no dia 5 de junho, mas
já em sua estreia, no dia 2, aumentou o
preço da gasolina, mostrando a que veio:
manter a política de preços de acordo
com as variações do mercado internacional e continuar o desmonte do Sistema
Petrobrás.
Relatos da mídia indicam que Ivan
Monteiro apenas aceitaria o cargo se
o governo garantisse não interferir na
estratégia atual da empresa. No pronunciamento, Temer falou que não haverá

qualquer interferência na política de
preços da companhia.
Na Petrobrás desde 2015, quando foi
indicado como diretor financeiro da empresa, por Aldemir Bendine, hoje preso
pela operação Lava Jato por receber dinheiro da Odebrecht, Ivan é responsável
por comandar o programa de venda de
ativos da estatal.
Engenheiro de formação, Monteiro fez
carreira no Banco do Brasil. Em 2009,
chegou à vice-presidência de Finanças,
Mercado de Capitais e Relações com
Investidores da instituição.
Bem visto pelo “mercado”, Monteiro
era elogiado pelos agentes financeiros
até quando seu chefe era criticado. À
época da nomeação de Bendine para o
comando da Petrobrás, o mercado reagiu
negativamente ao nome escolhido por
Dilma Rousseff, mas elogiou a indicação
de Monteiro para a diretoria financeira

da estatal.
O novo presidente da estatal resistiu
à queda de Bendine e ficou no cargo
a convite de Parente. Sob a gestão do
ex-ministro de FHC, Monteiro perseguia
uma meta de desinvestimentos na Petrobrás de 21 bilhões de dólares para o
biênio 2017-2018. No início do ano passado, ele afirmou que a empresa tinha uma
carteira de ativos de 42 bilhões de reais
que podiam ser vendidos.
A greve dos caminhoneiros abriu a
discussão nacional sobre se a política
de preços adotada pela Petrobrás é a
melhor para o Brasil. Está claro para a
população que a Petrobrás precisa assumir seu papel social e econômico para o
desenvolvimento do país.
Cabe a nós, petroleiros, denunciarmos
o desmonte da maior empresa do país e
encamparmos uma briga que não é só
da categoria, mas de todo brasileiro.

4 TEMPOS DIFÍCEIS NA PLATAFORMA DE

N

GEPLAT QUER IMPLEMENT

o dia 17 de maio
dois colaboradores terceirizados que residem na
UMAR (unidade acoplada à Plataforma de
Mexilhão) e realizam
trabalhos na PMXL,
necessitaram utilizar o
sanitário e beber água.
Como os trabalhos
que estavam sendo
realizados situava-se
no 3 Piso do Módulo
I e o bebedouro e o
banheiro situam-se no
mesmo piso, fizeram
uso, por necessidade.
Um segurança patrimonial anotou os nomes
dos trabalhadores e
informou à gerência
de PMXL. A “surpresa”
ocorreu no dia 20/05,
onde os trabalhadores
foram desembarcados
a pedido do GEPLAT
de plantão na PMXL
para “reforçar a orientação interna sobre a
restrição dos usos de
banheiros e bebedouros do modulo casario”,
uma medida claramente punitiva, que deixa
os trabalhadores apreensivos quanto ao risco
de demissão e expõe
os trabalhadores ao
assédio moral.
Essa situação já
foi objeto de reclamação anterior e pauta
de reunião com o RH

da UO-BS. A empresa
alegou na ocasião, que
a medida de restringir o
acesso aos bebedouros
e banheiros se devia
pela dificuldade de
reabastecer o local, que
a equipe de serviços
estava reduzida, e que
não conseguiria atender
a demanda de higienização dos banheiros,
mas que os bebedouros
e banheiros da UMAR e
do térreo da plataforma
atenderiam as demandas dos terceirizados. O
sindicato deixou claro

que essa era uma medida de assédio moral
e discriminação com os
trabalhadores e que a
empresa é responsável
por fornecer sanitários
e bebedouros em quantidade e qualidade,
conforme preconiza a
NR 24 – CONDIÇÕES
SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS
DE TRABALHO, em seus
itens (veja quadro ao
lado).
Mas a empresa ao
invés de aumentar a
oferta de água, preferiu

restringir o acesso a ela
por parte dos colaboradores que prestam
serviço e residem na
UMAR. Chegou-se a
retirar o bebedouro, que
após muita reclamação
da força de trabalho, foi
reposto.
Os trabalhadores não
sofreram “maiores” consequências pois assim
que o sindicato tomou
conhecimento dessa situação entrou em contato com o RH da UOBS e
nos posicionamos contrários a qualquer reta-

liação aos empregados,
por eles simplesmente
usarem o banheiro ou
beber água.
Entendemos que a
situação é incomum e
que as obras da ROTA 1
sobrecarregaram as instalações de PMXL, mas
os empregados nada
tem a ver com esses
problemas. Se alguém
é responsável pela
superlotação e falta de
pessoal suficiente para
repor os galões de água
e higienizar os banheiros, é da Gerência da

E MEXILHÃO,

TAR TRABALHO ESCRAVO
Plataforma de Mexilhão, que
não organizou corretamente
as instalações e serviços para
atender a demanda dos empregados e atua na contramão
das normas de segurança no
trabalho e obriga os trabalhadores a se adequarem ao local
de trabalho, gerando descontentamento entre os trabalhadores e insegurança no local
de trabalho.
Ainda no dia 20/05, devido
ao mau tempo com fortes ventos e ondas, a UMAR precisou
ser desacoplada da PMXL.
Nessas situações os residentes
devem retornar e desacoplar
juntamente com a UMAR e permanecer lá até que ela posso
ser reacoplada.

Porém o mesmo GEPLAT
“iluminado” para não “perder”
os trabalhos programados
para o dia seguinte, segurou
nove trabalhadores da UMAR
a bordo da PMXL, mesmo com
o aviso de desacoplamento da
UMAR. Numa total irresponsabilidade, esse GEPLAT conseguiu rasgar todas as normas
de segurança e direitos dos
trabalhadores. O PEOB de
PMXL excedeu a capacidade
máxima.
Dos nove, três trabalhadores
tiveram que dormir na “antiga
academia”, local sem condições de acomodar pessoas
para descanso. Não possui
banheiro, não tem camas, estavam sem roupas intimas para

troca, escova de dente, etc.
Quem garantiu itens básicos
de higiene foram os cipistas a
bordo. No dia seguinte um helicóptero fez um voo ate a PMXL
para fazer o trasnporte dos
trabalhadores até a UMAR.
O “Iluminado” do GEPLAT
para mostrar serviço, brinca
com a vida dos trabalhadores a bordo, submetendo-os
às condições desumanas e
degradantes, é a expressão
máxima da violência contra
os trabalhadores, obrigá-los
a se submeter a essas condições degradantes de trabalho.
O sindicato tomará todas as
ações cabíveis para evitar que
esse tipo de barbaridade ocorra novamente.

NR 24 – CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE
CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
24.1.8 Será exigido, no conjunto de
instalações sanitárias, um lavatório para
cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades
ou operações insalubres, ou nos trabalhos
com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras
ou substâncias que provoquem sujidade.
24.1.8.1 O disposto no item 24.1.8 deverá
também ser aplicado próximo aos locais de
atividades. e;
24.7.1 Em todos os locais de trabalho
deverá ser fornecida aos trabalhadores
água potável, em condições higiênicas,
sendo proibido o uso de recipientes
coletivos. Onde houver rede de
abastecimento de água, deverão existir

bebedouros de jato inclinado e guarda
protetora, proibida sua instalação em
pias ou lavatórios, e na proporção de 1
(um) bebedouro para cada 50 (cinqüenta)
empregados.
24.7.1.1 As empresas devem garantir,
nos locais de trabalho, suprimento de água
potável e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250ml) por hora/
homem trabalho.
24.7.1.2 Quando não for possível obter
água potável corrente, essa deverá
ser fornecida em recipientes portáteis
hermeticamente fechados de material
adequado e construídos de maneira a
permitir fácil limpeza.
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COMUNICAÇÃO

SINDIPETRO-LP
REALIZA CAMPANHA DE
CADASTRO DE E-MAILS
Com o objetivo de aperfeiçoar nosso canal de comunicação com a categoria,
o Sindipetro-LP, por meio
do Departamento de Imprensa, está realizando um
novo cadastro de e-mails.
Pedimos aos petroleiros interessados em receber nossas notícias que enviem
seus e-mails pessoais, para
que sejam cadastrados em
nosso boletim eletrônico.
Alguns petroleiros estão
tendo dificuldade para
receber os boletins enviados pelo Sindicato em seus
e-mails corporativos (@petrobras). Por isso, pedimos
que enviem seus contatos
pessoais ao e-mail imprensa@sindipetrosantos.com.
br, com o titulo CADASTRO
e o e-mail de contato.
Além disso, ressaltamos
que todas as notícias divulgadas por meio de boletim
eletrônico são postadas em
nosso site e fanpage facebook.com/sindipetrolp
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PETROLEIROS VÃO AO TST CONTRA
ILEGALIDADE DA GREVE

N

o dia 1º de junho, a Federação
Nacional dos Petroleiros (FNP)
recorreu contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que
julgou abusiva a greve iniciada no dia
30/05 contra a política de preços da Petrobrás, privatização da empresa e pela
demissão de Pedro Parente.
A decisão do TST baseou-se na funesta lei nº 7.783 / 1989 – mais conhecida
como lei antigreve.
Ela proíbe as greves político-sociais,
que é o caso da greve dos petroleiros
que decidiram lutar contra a devastação
da Petrobrás pela gestão entreguista do
ex-presidente da Petrobrás, Pedro Parente, e, assim, coletivamente defender
estes legítimos interesses
a) Redução dos preços do gás de
cozinha e dos combustíveis, vez que a
“política” de preços adotada pela gestão
Pedro Parente é contrária aos direitos de
todos os Brasileiros;
b) Manutenção dos empregos, vez que
a defesa do emprego é o principal interesse da classe trabalhadora;
c)) Retomada da produção das refinarias a plena carga, vez que o plano para
destruir o setor de refino ameaça milhares de empregos da categoria petroleira;
d) Fim das importações de derivados
de petróleo, vez que essa política visa
exatamente esvaziar a atividade das
refinarias da Petrobrás, e viabilizar a
destruição de dezenas de milhares de
postos de trabalho;
e) Não às privatizações e ao desmonte
do Sistema Petrobrás, vez que cada privatização e cada entrega de ativos significam a perda de postos de trabalho;
Em países civilizados essa pauta seria considerada lícita, vez que atende ao
principal interesse de todo trabalhador:
a preservação de seus empregos, que,

no caso da categoria petroleira estão
ameaçados pela continuada depredação dos ativos e do patrimônio da Petrobrás pela atual gestão.
Tal pauta de reivindicações também
deveria ser lícita no Brasil, face ao
disposto no artigo 9º da Constituição
Federal:
“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio
dele defender.”
Entretanto, a lei antigreve reduziu um
direito constitucional a um quase nada
jurídico, permitindo-a apenas na data
base de cada categoria profissional e,
ainda assim, obrigando seu encerramento após decisão da Justiça do Trabalho.
Então, onde foi parar o direito de
greve, que está na Constituição e dá ao
trabalhador a competência de “decidir
sobre a oportunidade de exercê-lo” e o
direito de decidir “sobre os interesses
que devam por meio dele defender” ?
A lei antigreve vem exatamente na

contramão do que foi debatido e votado
pela Assembleia Nacional Constituinte.
Vale lembrar que a parte mais substancial do artigo 9º da Constituição
Federal –“… competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os
interesses que devam por meio dele defender” — foi objeto de muitas emendas
supressivas apresentadas ao plenário da
Assembleia Nacional Constituinte.
Todas essas emendas tinham como
objetivo impossibilitar a greve política
e quaisquer greves fora da data base,
como admitiu o constituinte Aloísio
Chaves:
“Da maneira como está redigido o
caput do art 9°, os trabalhadores poderão deflagrar uma greve antes de iniciar-se a negociação coletiva, no curso de
uma convenção coletiva ou depois que o
conflito coletivo tenha sido julgado pela
Justiça do Trabalho.
E a greve poderá ter por objeto tanto
interesses pertinentes às respectivas
relações de trabalho como outros de
natureza política, econômica ou de soli-

dariedade.”
A votação dessas emendas causou
um dos maiores impasses na votação do
texto final da Constituição Federal.
O “Centrão” seguidamente negou
quorum à votação no afã de obter a retirada da expressão “… competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade e os interesses que devam por meio
dele defender”
Essa atitude do “Centrão” provocou
estas palavras do constituinte Ademir
Andrade:
“Ainda na votação do 1º turno esse
tema gerou enormes dificuldades, e depois de inúmeras reuniões, chegou-se a
um acordo que foi aprovado e que garante o direito de greve do trabalhador,
inclusive a greve política, ressalvados os
abusos cometidos, que sujeitam os responsáveis às penas da lei.
Agora desejam os representantes
do Centrão chantagear a Constituinte,
ameaçando não dar quorum, se não for
tirado o direito de greve no interesse de
toda a classe trabalhadora.
Os países democráticos e civilizados,
onde existe o livre direito de organização
sindical, promovem greve geral contra a
política econômica do governo.
Esta é sob todos os pontos de vista
uma prática democrática, que não podemos admitir não possa haver no Brasil. “
A posição expressa pelo constituinte
Ademir Andrade obteve vitória esmagadora no Plenário da Assembleia Nacional Constituinte.
Foram 287 contra 112, ficando aprovada a redação que “garante o direito de
greve do trabalhador, inclusive a greve
política ”.
Curiosamente o presidente Michel
Temer, que hoje criminaliza a greve dos
petroleiros, votou para que fosse garantido “o direito de greve do trabalhador,
inclusive a greve política”.
Mas a lei antigreve veio exatamente
para acabar com a vontade do constituinte.
Os sindicatos apontam o artigo 14 da
Lei 7783/89, como o coração da inconstitucionalidade da lei antigreve:
Art. 14 Constitui abuso do direito de

greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da
Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa
não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que:
I – tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição;
II – seja motivada pela superveniência
de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a
relação de trabalho.”
O que resta do direito de greve, nos
termos desse artigo, senão um QUASE
NADA ?
Segundo os Sindicatos, esse artigo
fere de morte os artigos 9 e 170, da
Constituição Federal:
a) Ao artigo 9º, naquilo em que assegura, por soberana vontade da Assembleia Nacional Constituinte, que, no que
respeita ao direito de greve, os trabalhadores possuem a competência de “decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio
dele defender”, não podendo ser cerceados no exercício dessa garantia constitucional por uma norma inferior;
b) Ao artigo 170, vez que nem mesmo
“decisão da Justiça do Trabalho” pode
obrigar um Homem Livre a vender sua
Força de Trabalho por qualquer outro
preço diverso daquele que ele esteja disposto a aceitar; impor o preço pelo qual
um Trabalhador deva vender sua Força
de Trabalho – para a imensa maioria
o único bem que possuem – na prática
significa revogar a Lei Áurea.
Os sindicatos questionam também em
seu recurso o próprio Poder Normativo da
Justiça do Trabalho.
Argumentam que o Dissídio Coletivo
de Natureza Econômica e o Poder Normativo da Justiça do Trabalho são filhos
do Artigo V da Carta del Lavoro, do Estado Fascista de Mussolini e que sua incompatibilidade com o Estado de Direito
é auto-evidente:
Como poderia um Trabalhador ser
obrigado a vender sua Força de Trabalho
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pelo preço determinado pela Justiça do
Trabalho ?
A força de trabalho é, para a imensa
maioria da classe trabalhadora, o único bem de que cada um dispõe; assim,
dentro de um Estado de Direito, apenas o
trabalhador é senhor de negociar o preço
pelo qual queira vender aquele bem.
De acordo com os sindicatos, somente após a Emenda Constitucional nº
45/2004, ou seja, com quase 60 anos de
atraso, Mussolini foi finalmente enterrado em nosso ordenamento Jurídico.
Isso porque após a emenda nº 45 /
2004, o Poder Normativo da Justiça do
Trabalho foi transformado em um “Poder
Arbitral”, que apenas pode ser acionado
mediante o Comum Acordo das Partes,
como passou a constar do Parágrafo 2º
do Artigo 114 da Constituição Federal.
Ou seja, o julgamento de cláusulas
coletivas apenas poderá ocorrer quando isso for desejo de ambas as partes
envolvidas.
Foi exatamente por isso que a Constituição cuidou de limitar ao Ministério
Público a titularidade do dissídio coletivo de greve, motivo pelo qual também
a empresa e o governo não poderiam
sequer ter ajuizado o Dissídio Coletivo
de Greve.
Reforçam que fosse o caso de dissídio coletivo de greve ajuizado pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT),
o conflito a ser decidido deveria ficar
restrito ao atendimento às necessidades
do interesse público, sem que possa ser
aplicado qualquer julgamento sobre as
reivindicações dos trabalhadores.
Concluem então que é necessário que
o TST recoloque em vigor o direito constitucional de greve e declare a inconstitucionalidade da lei antigreve.
Pedem, assim, a reforma da decisão,
vez que a categoria petroleira limitou-se a exercer seu direito constitucional
de greve, dentro dos limites que lhe foi
deferido pelo legislador Constituinte.
Por Raquel Sousa - advogada da
Federação Nacional dos Petroleiros e
das ações populares contra as vendas
de ativos da Petrobrás.
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NOVA DIRETORIA
ASSUME GESTÃO
DO SINDIPETRO-LP

GERÊNCIA DE MERLUZA
ASSEDIA TRABALHADORES
PARA ZERAR ACIDENTES

O

Sindipetro-LP tem recebido denúncias
de suspeitas de subnotificação de
acidentes em Merluza. Com indicador
0 para acidentes de trabalho, parece até que
Merluza é um local seguro para trabalhar,
mas a realidade é bem diferente. Recentemente um empregado terceirizado desenvolveu
alergia por manipular produtos químicos e o
setor de saúde se viu obrigado a registrar a
CAT, quebrando a série de indicadores com 0
acidentes.
A atitude da gerência da plataforma foi absurda e rasga o código de ética da Petrobrás
e os procedimentos de segurança e saúde. A
gerência mandou avisar para todos, através
do GEPLAT, que fez DSMS com todos os trabalhadores a bordo, para fazer uma ameaça aos
trabalhadores. Vai demitir a comissária, resEXPEDIENTE

ponsável pela equipe e pelo empregado que
adoeceu, “para servir de exemplo”, segundo
as próprias palavras do GEPLAT.
A diretoria do Sindipetro repudia essa
atitude da gerência e questiona: Será que a
gerência nunca leu o código de ética ou os
procedimentos de saúde e segurança? Nossa
experiência reforça que os acidentes devem
servir de exemplo sim! Mas não para demitir.
Deve servir de exemplo para ensinar e criar
ferramentas que evitem novos acidentes ou
rever nossos procedimentos para ver onde
está a falha. Mas a Gerência de Merluza quer
inovar e através do assédio pretende manter o
índice 0 de acidentes, ou seja, está proibido se
acidentar e se ocorrer os trabalhadores serão
punidos por isso.
Não vamos aceitar essa situação!
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No dia 1º de junho, teve
início a gestão da nova diretoria do Sindipetro-LP, gestão 2018/2021. Nova, porque
houve renovação de 54% do
quadro de diretores, com
mudanças inclusive dentre
os diretores liberados. Embora comecem oficialmente
a partir desta data, após
a aclamação da categoria
para a nova diretoria, os
novos membros assumiram,
voluntariamente, a frente da
luta dos petroleiros, participando ativamente das atividades da antiga diretoria
em defesa da categoria.
Ao mesmo tempo em que
comemoramos a renovação, lamentamos a saída
de membros valorosos, que
fizeram parte da gestão
2015/2018, mas que por
diversos motivos tiveram
que declinar de continuar à
frente do sindicato. A todos
vocês, a categoria petroleira
agradece! Foram três anos
intensos, marcados por uma
greve histórica em 2015 e
diversas manifestações e
atos realizados não apenas
no Litoral Paulista, mas de
norte a sul do país.
A configuração da diretoria Gestão 2018/2021, que
assumiu no dia 1º de junho
une a experiência dos atuais gestores com a renovação e vigor dos novos diretores, em defesa da luta dos
petroleiros e da Petrobrás.

