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UO-BS 
À DERIVA
ESSAS MATÉRIAS SÃO RESULTADO DOS 
TRÊS ÚLTIMOS MESES DE REUNIÕES COM 
AS GERÊNCIAS DE SMS E RH  DAS PLATA-
FORMAS DA BACIA DE SANTOS (MERLUZA, 
MEXILHÃO, P-66, P-64, P-67 E P-70 DA UO-BS).

PETROLEIROS, É IMPORTANTE LEMBRAR QUE NESTAS ELEIÇÕES TRABALHADOR DEVE VOTAR EM 
TRABALHADOR PARA ALTERARMOS A CORRELAÇÃO DE FORÇAS QUE EXISTE DENTRO DO CONGRES-
SO NACIONAL E CRIARMOS A BANCADA DOS TRABALHADORES. A FORÇA DE TRABALHO PRECISA DE 
REPRESENTANTES QUE ATUEM CONTRA AS PROPOSTAS DE RETIRADA DE DIREITOS, NA SAÚDE E 
EDUCAÇÃO PÚBLICA.
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Em reunião com a gerência da 
UO-BS a diretoria do Sindipetro-
-LP apresentou a  demanda sobre 

embarque em Jacarepaguá com medi-
camentos e suplementos alimentares. 
A necessidade dos trabalhadores é a 
de embarcar com seus medicamentos e 
suplementos, que muitas vezes já estão 
sendo utilizados e, portanto, estão aber-
tos. A gerência de saúde garantiu que é 
permitido o embarque de embalagens 
abertas de medicamentos desde que 
acompanhadas da receita médica. Já os 
suplementos alimentares só são permiti-
dos com a embalagem lacrada. A de-
manda não é nova e “vira e mexe” esse 
assunto aparece novamente entre as 
demandas dos embarcados, pois a cada 
hora “surge” uma regra nova que obriga 
muitas vezes os trabalhadores a deixar 

seus medicamentos e suplementos no 
aeroporto ou jogá-los fora. Enquanto em 
outros aeroportos de embarque de traba-
lhadores Petrobrás é permitido a entrada 
dos produtos desde que documentadas 
e justificadas, o setor de  saúde da UO-
-BS continua negligenciando essa de-
manda tão importante e não sabe o que 
é ou não permitido, qual norma seguir 
e quem é o responsável. A solução é 
simples. Se existe uma demanda dos 
trabalhadores vamos buscar a melhor 
solução, consultando os interessados e 
atendendo aos padrões. Os responsá-
veis pelo setor chegaram a afirmar que 
as normas eram da INFRAERO, e nós 
sabemos que não se trata de normas 
externas, mas de normas Petrobrás. Para 
embarque de produtos existe um padrão 
da Segurança Patrimonial, outro da 

UO-BS e um corporativo. Uma bagunça! 
Que reflete na hora do embarque onde o 
único prejudicado é o petroleiro. A de-
manda segue pendente.

Anamnese
A anamnese obrigatória antes do em-

barque, realizada ainda no aeroporto de 
Jacarepaguá, parece não ser prioridade. 
Chegou ao conhecimento da nossa Dire-
toria que diversas vezes, devido ao ho-
rário apertado dos primeiros voos pela 
manhã, os trabalhadores embarcaram 
sem ter realizado o exame. A anamnese 
é extremamente importante para a segu-
rança dos embarcados. É nesse momen-
to que é possível detectar um problema 
de saúde agudo que pode causar algum 
mal ao trabalhador durante o embarque 
ou nos primeiros momentos a bordo da 

SAÚDE DOENTE NA UO-BS
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plataforma. Se o petroleiro não estiver 
apto na anamnese deve permanecer em 
terra para acompanhamento. No aeropor-
to de Itanhaém, havia condições excelen-
tes para esse atendimento. Até agora, no 
aeroporto de Jacarepaguá,  não foi possí-
vel adequar as instalações e serviços do 
posto. O que vem causando prejuízo nos 
atendimentos.

Recentemente foi fixado um cartaz com 
os dizeres: “a anamnese é obrigatória 
antes do embarque”. Como se a falta da 
anamnese fosse responsabilidade ape-
nas dos trabalhadores. Ora, se eles são 
convocados a embarcar imediatamente, 
assim que chegam ao aeroporto, sem ter 
ao menos a oportunidade de questionar a 
falta de anamnese, já que, como exposto 
aqui anteriormente, o horário dos voos 
conflitam com o horário de trabalho no 
ambulatório, cabe aos gestores garan-
tirem que o planejamento de embarque 
seja feito para que haja tempo de realizar 
anamnese com qualidade antes do em-
barque. Assim fica muito visível, o descaso 
com a saúde e segurança de seus empre-
gados, uma vez que constantemente ouvi-
mos dos gerentes que a responsabilidade 
é dos trabalhadores e que eles não fazem 
porque não seguem as normas. Outro 
ponto importante a destacar na anamnese 
é que o questionário foca em: “quanto você 
bebe ou bebeu na folga”, que sempre foi 
motivo de incomodo para os trabalhado-
res. A Petrobrás, através do exame perió-
dico e histórico da saúde do trabalhador, 
sabe que os problemas de saúde a bordo, 
não são devido à quantidade de álcool 
que o trabalhador consome na sua folga, 
mas sim com o assédio sistemático que 
geplats e gerentes cometem em nome de 
suas carreiras, desrespeitando normas e a 
vida dos trabalhadores. 

Vamos continuar cobrando até que a 
anamnese, exames periódicos e a saúde 
do trabalhador deixem de ser negligen-
ciadas.

TRANSFERÊNCIAS 
COMPULSÓRIAS PARA MACAÉ

Uma nova modalidade de assédio e des-
respeito com o código de ética da Petrobrás 
impera na UO-BS. Os gerentes montaram 
um verdadeiro balcão de negócios, com a 
conivência do RH, em que o trabalhador que 
atender cada vez mais aos caprichos dos ge-
rentes (desrespeitar normas de segurança e 
apoiar o assédio a outros trabalhadores) tem 
a oportunidade de ser transferido para onde 
quiser e ganhar todos os adicionais. 

Enquanto os petroleiros que não fazem 
parte desse hall seleto amargam persegui-
ções, avaliações negativas no sistema de 
reconhecimento, transferências compulsórias 
e adoecimento.

O cúmulo do absurdo é que dezenas de 
trabalhadores vieram para a UO-BS, através 
do Mobiliza, que é o programa interno de 
transferências criado para atender a deman-
da da empresa em setores desfalcados. A 
maioria dos trabalhadores transferidos pelo 

Mobiliza vieram atraídos pelas condições 
desse programa, como por exemplo, regime 
de embarque e sobreaviso. A maioria dos ins-
critos   é de outros estados  e suas famílias já 
estão consolidadas nesses locais de origem. 

Desrespeitando o código de ética da 
Petrobrás, que muitos desses gerentes carre-
gam debaixo do braço para usar de maneira 
subjetiva, interpretando sempre com intuito 
de punirem trabalhadores, o mesmo não 
servem pra eles, eles se consideram acima 
do código de ética. Esses gerentes estão 
transferindo compulsoriamente os trabalha-
dores para Macaé ou outras unidades para 
trazerem seus “apadrinhados”.

O Sindipetro-LP e os trabalhadores não 
estão pedindo nada de mais, apenas que se 
cumpram as regras e que os selecionados 
pelo programa sejam respeitados e suas 
condições de trabalho e vida sejam reestabe-
lecidas.

REESTRUTURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
Um dos aspectos da visão entreguista da 

direção da empresa tem sido as reestrutura-
ções planejadas para alguns setores. A Ge-
rência de Comunicação passa atualmente por 
tal realidade, onde por exemplo seus quadros 
nas refinarias estão sofrendo forte redução, 
refletindo a impressão de sucateamento das 
mesmas até na sua imagem e na de seus 
produtos perante o público externo. Dá a en-
tender que a intenção é mesmo que as refina-
rias percam cada vez mais mercado interno. 
E essas mudanças não se resumirão ao setor 
de Comunicação, chegando ao próprio RH e 
demais setores ligados à sede, comprometen-
do o já corrido e estressante trabalho destas 
equipes pelo quadro já reduzido. 

Questionados quanto a isso, e aos méto-
dos que essa reestruturação observará, o se-
tor informou ao RH da UO-BS que as pessoas 
já tomaram conhecimento da reestruturação 
e que todas as dúvidas foram resolvidas. Mas 
ainda há dúvidas sim. Transparece ainda a 
imagem de que os interesses dos funcionários 
destes setores, lotados em todo o país, não 
tem qualquer peso nas decisões dos atuais 
gerentes (conforme demonstra a matéria aci-
ma, onde a gerencia tratou com total desres-
peito os trabalhadores da equipe de sondas). 

Daí nossa denúncia para que se reverta 
essa política danosa de redução de postos 
de trabalho, baseada numa falsa ideia de 
crise financeira na companhia veiculada por 
setores interessados nos negócios vantajosos 

que vieram com nossa venda de ativos, e de-
safiamos qualquer debate neste sentido com 
essa direção da empresa, pois caixa sempre 
tivemos, e nosso lucro operacional sempre foi 
suficiente para honrar uma dívida que só foi 
grande devido ao retorno certo de recursos do 
nosso pré-sal. 

Assim, cobramos que ao menos se dê algu-
mas garantias aos trabalhadores da Comunica-
ção e demais setores. Que não sejam transferi-
dos de seus locais de trabalho, tendo suas vidas 
alteradas à mercê de uma gerência que não 
tem mostrado sensibilidade alguma, se:

- o quadro do local onde trabalham não for 
reduzido;

- o cargo que possuem não for extinto da 
unidade onde trabalham.

A demanda é simples e de fácil resposta. 
Que insistem em não dar. Ficamos acertados 
de acompanhar com os funcionários do setor 
e aguardar o início da terceira onda de mu-
danças que ocorrerão só depois das eleições, 
que torcemos para que favoreça a troca da 
atual direção para uma que reverta o retro-
cesso na mentalidade gerencial, priorizando 
o sucesso da nossa empresa sem desvalorizar 
seus empregados, com armadilhas como o 
PCR, desestruturação sistêmica da AMS e 
dividindo a categoria em temas simples como 
o cálculo da nossa PLR. Por isso voltamos a 
frisar a importância da conscientização dos 
petroleiros nessas eleições. Os matizes são 
muitos, mas os lados são só dois.
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Antes de en-
trarmos nesse 
tópico, quere-

mos fazer um breve 
histórico do que ante-
cedeu essa demanda 
por parte dos traba-
lhadores parece que 
as gerências da UO-
-BS fazem questão de 
esquecer os fatos para 
beneficio próprio e 
começam a agir como 
se fosse algo inven-
tado pelo Sindicato 
e trabalhadores. Até 
2017, os trabalhadores 
de Merluza e Mexilhão 
embarcavam pelo ae-
roporto de Itanhaém, 
no Litoral Paulista. Há 

anos adaptaram-se 
as necessidades da 
família. Algo tão pre-
zado pela Petrobrás. 
Morando na região ou 
não, a rotina de traba-
lho estava bem defi-
nida. Por problemas 
alheios aos interesses 
dos trabalhadores, o 
aeroporto não aten-
dia mais as condições 
contratuais e de custo 
exigidas pela Petro-
brás (leia matéria no 
site sindipetrolp.org.
br), que decidiu trans-
ferir seus embarques 
para Jacarepaguá e 
garantiu que os traba-
lhadores não seriam 

prejudicados.
Agora a empresa, 

compra as passagens 
aéreas com antecedên-
cia (priorizando o des-
conto para pagamento). 
As passagens do tipo 
light que permite troca 
mediante pagamento 
de taxa (que é reembol-
sado posteriormente) 
ou do tipo promocional 
que não permite troca 
em hipótese nenhu-
ma e o trabalhador é 
obrigado esperar por 
horas o voo. A anteci-
pação de voo ocorre 
nos casos de desem-
barque antecipado ou 
“no horário”, o que não 

é normal acontecer. Os 
atrasos de voos, tam-
bém muito comuns de 
ocorrer, devido a mau 
tempo, problemas nas 
aeronaves, excesso de 
bagagem geralmente 
por embarque de equi-
pamentos e recursos a 
pedido de gerentes. Ou 
seja, o trabalhador que 
precisa antecipar ou 
confirmar nova passa-
gem, quando ocorre 
atraso, fica dependen-
do de atendimento feito 
somente pela equipe 
de escritório da UO-
-BS, que fecha para 
horário de almoço e 
reuniões, deixando o 

trabalhador esperando 
no aeroporto pra voltar 
pra casa. A crítica não 
é para os trabalhadores 
que têm essa tarefa, 
mas a gerência que 
mesmo com alerta feito 
pelo Sindicato, de que 
essa situação poderia 
ocorrer, não fez o devi-
do planejamento para 
atendimento dessas de-
mandas. Então vemos 
aqui um nítido caso de 
negligência e desres-
peito ao código de ética 
da Petrobrás. O gerente 
responsável sequer 
aparece nas reuniões e 
nunca resolve as de-
mandas. 

PASSAGENS AÉREAS VIRARAM 
CASO DE NEGLIGÊNCIA
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Os trabalhadores têm uma escala de 

trabalho em regime de embarque em que 
trabalham 14 dias e folgam 21. Sendo 
que cada dia trabalhado equivale a 
um 1,5 dia de folga. Portanto, trabalhar 
em dia de folga deve ser remunerado 
como hora extra. Receber em dobro 
o dia trabalhado, nesse caso, não é 
privilégio é um direito garantido por lei. 
É uma comprovação de que o quadro de 
empregados da unidade está abaixo do 
mínimo para evitar embarques extras. 
E o mais importante, é para atender a 
necessidade da empresa.   

A Petrobrás desde sempre errou 
nos cálculos para pagamento das 
horas extras, mas especialmente em 
2018 os erros estão gritantes e deixam 
os petroleiros sem receber as horas 
excedentes trabalhadas. Os erros, 

segundo a gerência, diminuíram e eles 
continuam trabalhando para descobrir 
as falhas antes do empregado, mas os 
problemas continuam. O Sindipetro-LP 
recebe todos os dias reclamação sobre 
erros no pagamento. Como sempre o RH 
pede tempo para correção das demandas 
que já se arrastam por meses, e que o 
Núcleo Central de Frequências já está 
operando no Rio de Janeiro e tratando 
dos dados da UO-BS. Continua a demora 
nos lançamentos para o e-social  que leva 
até 60 dias para autorizar o pagamento. 
Solicitamos que os empregados informem 
aos diretores do sindicato a bordo, ou 
através de e-mail (vide listagem no site) 
para cobrarmos a correção. Infelizmente 
o Sindicato tem feito o serviço que 
compete ao RH  e já deixa claro que não é 
nossa responsabilidade.

ERROS NO LANÇAMENTO DE HORAS EXTRAS

ITENS DE SMS

MUDANÇA DE ESCALA
Os trabalhadores possuem uma 

escala de embarques definida 
anualmente. Essa definição é importante 
para o trabalhador organizar toda a 
sua vida familiar e social nos períodos 
de folga. Trata-se de um planejamento, 
portanto, anual. Um planejamento que 
leva em consideração as necessidades 
e rotinas de outras pessoas e 
as necessidades do empregado. 
Eventualmente é necessário realocar 
trabalhadores de escalas o que impacta 
consideravelmente na sua rotina. A 
demanda deve ser sempre que possível 
prevista ou planejada, de forma que se 
encontre solução para o problema sem 
impactar a vida de nenhum trabalhador. 

E quando mesmo assim tiver que ser 
realizada que seja muito bem discutida 
com o trabalhador envolvido. Importante 
lembrar que essa mudança de escala 
é por necessidade da empresa. Se a 
empresa muda a escala de trabalho, os 
impactos negativos devem ser absorvidos 
por ela, e não repassar as consequências 
disso para o trabalhador. O que a UO-BS 
vem praticando é  descontar do banco de 
horas positivas, oferecer um embarque 
extra ou atividades na sede. Qualquer 
coisa para não pagar hora extra. Mais 
uma vez os gerentes demonstram sua 
falta de compromisso com a vida não 
só do empregado, mas também de sua 
família.

Em atendimento a NR-35 o 
acesso a estrutura acima de 
2 metros deve ser realizada 
com sistema de segurança 
individual contra queda, o 
dispositivo disponibilizado 
pelas unidades off-shore para 
essa tarefa é o cinto de se-
gurança com talabarte, esse 
equipamento não é o ideal 
para escalada em escadas 
tipo marinheiro, muito encon-
tradas nas plataformas, isso 
tem motivado reclamações por 
parte dos trabalhadores face 
a dificuldade de movimenta-
ção com esse equipamento. A 
solicitação é a instalação de 
um cabo guia para facilitar a 
subida e descida com toda se-
gurança exigida pela norma. 
Essa solicitação vem sendo 
feita há meses às gerencias, 
através da CIPA, Sindicato e 
pelos próprios trabalhadores. 
Até agora nada. Não estamos 
pedindo para deixar de cum-
prir norma de segurança. Es-
tamos pedindo uma melhoria. 
Mais um descaso da UO-BS.

MUDANÇA DE 
HORÁRIO NA P-66

A Gerência prometeu e não 
cumpriu. O horário continua 
antecipando a entrada dos 
trabalhadores e agora ele 
manda avisar que “só por 
mais 6 meses”.



Na plataforma falta 
tudo, limpeza dos 
camarotes, banheiros 

dos camarotes e banheiros 
em geral. Falta variedade de 
alimentos e falta reposição 
mesmo faltando muito tempo 
para fechar o refeitório. No 
contrato está estabelecido 
que os alimentos devem 
estar todos em quantidade 
suficiente para a alimenta-
ção dos embarcados até o 
término do horário estipu-
lado. Isso ocorre em todos 
os horários: café da manhã, 
almoço, jantar e ceia. Então 
perguntamos: faltam recur-
sos para que a alimentação 
seja em quantidade e qua-
lidade suficientes? Falta 
fiscalização por parte da 
Petrobrás para que o contra-
to de alimentação seja cum-
prido? Os questionamentos 
não param por ai. O quadro 
de trabalhadores do setor 
de hotelaria também está 
reduzido, sobrecarregando 
os poucos que ficaram. Falta 
nutricionista também, pois 
a avaliação de qualidade 
dos alimentos segue sendo 
realizado por uma profissio-
nal terceirizada da área da 
saúde, o que é proibido por 
norma interna, em que um 
terceirizado fiscaliza o servi-
ço prestado por outro tercei-
rizado.

SUJEIRA E RACIONAMENTO DE 
ALIMENTOS A BORDO DE MEXILHÃO
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O absurdo foi descobrir 
que o livro ATA do refeitório, 
onde todos anotavam as 
reclamações e os elogios na 
intenção de que pudesse ge-
rar alguma ação positiva, na 
verdade, era desconhecido 
pelo fiscal do contrato. Outra 
opção é o Relatório Diário 
de Ocorrência (R.D.O.), onde 
devem ser feitas as reclama-
ções para cobrar a empresa, 

mas quem reclama é cassa-
do pela Gerência. Parece que 
tem algo de errado nesse 
contrato, em que falta tudo a 
bordo e os empregados não 
podem sequer reclamar. 

O que a Gerência tem a 
esconder? Por que não resol-
ve de uma vez o problema de 
falta de limpeza e de reposi-
ção de alimentos contratan-
do mais profissionais para 

fazê-lo? 
Será que precisamos ini-

ciar um movimento para que 
as necessidades básicas de 
habitabilidade sejam aten-
didas? 

Por que mesmo com todos 
esses problemas essenciais 
as gerências se consideram 
excelentes gestores? O ge-
rente Geral da Unidade não 
vê esses problemas?



SUJEIRA E RACIONAMENTO DE 
ALIMENTOS A BORDO DE MEXILHÃO

7EXTINÇÃO DO POSTO 
DE AUTOMAÇÃO NAS 
PLATAFORMAS 

Recentemente, houve 
contratação de uma em-
presa, que fará serviços de 
automação, e que está sob 
supervisão da Petrobrás na 
P-66.

Esse setor era gerido pela 
Petrobrás e acabou sendo 
terceirizado.

A terceirização da ativi-
dade fim segue sendo um 
duro ataque a Petrobrás. 
Sempre fomos contrários 
a terceirização, sempre 
exigimos que novos con-
cursos fossem realizados 
para contratação de novos 
trabalhadores para suprir 
a demanda nos quadros 
da operação e manutenção 
das unidades. 

TRATAMENTO DO RH PARA 
REGIME ESPECIAL COM 
MAIS DE 14 DIAS DE SALDO  
A gerência de RH res-

pondeu que, se houver 
“espaço” para negocia-

ção de comum acordo, entre 
a gerência e o empregado, o 
tratamento deve se dar, pre-
ferencialmente, por meio de 
folga.  A depender do caso, po-
deria ser meio a meio, metade 
em pagamento de HE e metade 
em folga. Isso é um tremendo 
equívoco já que na cláusula 
11° do nosso ACT não estipu-
la  compensação para horas 
extras para trabalhadores que 
laboram em regime de turno. 
O que consta é o pagamento. 
Não existe comum acordo. A 

matemática é uma só. Se a em-
presa solicita que o embarcado 
trabalhe, então tem que pagar. 
O ACT é claro.  Diante disso, 
o Sindipetro-LP não concorda 
com acordos unilaterais para 
fazer compensação de horário. 
A Petrobrás, precisando da 
demanda, tem que pagar as 
horas extras. A CLT também 
estabelece que horas extras de 
trabalho tenham acréscimo de 
valor para forçar os gestores 
a contratar mais mão de obra 
para suprir todas as demandas 
de trabalho. No antigo padrão 
de frequência da UO-BS, que 
foi extinto unilateralmente e 

hoje estamos sem padrão para 
tratar desses casos, estava 
definido que no momento da 
realização da hora extra, de-
veria existir um comum acordo 
entre empresa e empregado 
para empregados em regime 
administrativo, sobre a forma 
de tratamento daquelas horas. 
Ou seja, um acordo prévio para 
dar o direito ao empregado 
de aceitar aquela condição ou 
não. Como toda negociação 
deve ser. A prioridade é de o 
empregado decidir se quer fa-
zer ou não a hora extra, e não 
da empresa como vem sendo 
praticado.



8 PLANEJAMENTO FANTASMA DE 
PT EM MERLUZA E MEXILHÃO

Existe um padrão que 
norteia as programa-
ções das Permissões 

para Trabalho (PT)  na UO-
-BS, onde os trabalhadores 
elaboram todas as permis-
sões que devem ser validadas 
pela produção, manutenção 
e pelo Geplat no sistema, até 
as 14h do dia anterior a ativi-
dade. Até às 16h os técnicos 
de segurança tem que validar 
as Análises de Riscos e às 
17h ocorre nova validação na 
reunião de simultaneidade. 
Nessa reunião é validado o 
planejamento, e o padrão 
é claro, após a reunião das 
17h o planejamento deve ser 
concluído, só devendo ser 
reaberto em situação de PT 
extra que exige uma série de 
justificativas.

Porém, um Geplat de Merlu-
za, que se considera o dono 
da plataforma e age como 
se tudo tivesse que girar em 
torno dele, sendo considerado 
unânime entre os trabalhado-
res um falso e sem humildade 
nenhuma, reabre o planeja-
mento a qualquer hora, insere 
Permissões para Trabalho, 
muitas vezes pede aos traba-

lhadores verificarem, mas em 
outras as PT’s seguem sem 
essa verificação.

O fato é que quem deveria 
dar exemplo do cumprimento 
do padrão, não o faz. Mas 
cobra que os trabalhadores 
façam as verificações depois 
do encerramento do planeja-

mento, o que não é permitido 
pelo padrão. Ele alicia os 
trabalhadores a irem contra 
as normas da empresa. Se 
padrão é para ser seguido 
por que ele faz desta manei-
ra? O número de PT’s cance-
ladas na UO-BS é em torno 
de 5%, porem em Merluza é 

em torno de 20%, pois essa 
conduta gera erros que aca-
bam promovendo o cancela-
mento de PT’s. Até quando a 
gerência de Merluza vai per-
mitir que um indivíduo sem 
responsabilidade crie anoma-
lias e gere descontentamento 
entre a equipe de trabalho? 
Se não está ajudando pare 
de criar invenções e não atra-
palhe quem está realmente 
trabalhando. 

Em Mexilhão é ainda um 
pouco pior. É proibido can-
celar PT’s e a orientação 
nesse caso é encerrar a PT 
como não concluída. Como 
é possível que exista esse 
tipo de prática totalmente 
errada por parte de quem 
deveria dar o exemplo de 
seguir os padrões e não 
cancela as PT’s apenas 
pensando em não gerar 
dados que comprometam os 
indicadores? É um tremendo 
absurdo que os gerentes de 
Mexilhão permitam e façam 
tal prática. Burlar o sistema 
e mascarar indicadores é 
um vergonhoso exemplo de 
descumprimento de normas 
Petrobrás. 

A DIRETORIA DO SINDIPETRO-LP NÃO ESTÁ POUPANDO ESFORÇOS PARA ESTAR PRESENTE, TODAS AS SEMANAS, 
NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS PETROLEIROS NO  AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ. POR ISSO, VOCÊ, EM-
BARCADO, PROCURE OS DIRIGENTES, CONVERSE E SE ORGANIZE PARA MANTERMOS E GARANTIRMOS NOSSOS 
DIREITOS!


