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SINDIPETRO EXIGE PAGAMENTO DE 
HORAS EXTRAS PARA EMBARCADOS

Pagamento de horas 
extras (HE), conforme 
artigo 66 da CLT, 

para os trabalhadores das 
plataformas que fazem 
jus, seja por troca de turno 
(revezamento dia/noite) 
ocasião em que há período 
de descanso inferior a 
onze horas (11h), seja 
por eventual extensão de 
jornada, exemplo: pessoal de 
manutenção que ultrapassa 
doze horas de trabalho e que 
não tiveram as onze horas 
de descanso  respeitadas. 
Independente  do pagamento 
de horas extras o interticios 
deverão ser respeitado.

Nos casos de Mexilhão e 
Merluza por força de ação 
trabalhista há trabalhadores 
que recebem esse direito 
compensado com HE, 
entretanto pleiteamos 
estender esse direito a todos.

O Sindipetro-LP explicou 

que as horas devem ser 
pagas e não compensadas, 
pois não há acordo 
de compensação para 
trabalhadores de áreas 
operacionais. Além disso, 
cobrou que o descanso de 
onze horas tem que ser 
respeitado e que já existe 
jurisprudência recente 
firmada sobre o assunto.

A resposta do RH é que 
está em fase final de 
elaboração uma cartilha de 
frequência da UO-BS que 
deverá ser seguida por todas 
as gerências, independente 
da plataforma e a previsão 
é que esteja pronto até 
a primeira quinzena de 
novembro.

O Sindipetro-LP lembrou 
que cartilha não tem poder 
normativo e que serve 
somente como orientação. 
O RH respondeu que serão 
feito as DIP’s para formalizar 

a questão.
O sindicato cobrou sobre 

o passivo, ou seja o que não 
foi o pago corretamente, 
para não gerar ações 
judiciais.

O RH corporativo disse que 
deve sair uma proposta de 
indenização do passivo e 
passará a pagar para todo o 
pessoal da UO-BS, como já é 
na UO-BC, UO-ES, UO-RIO e 
em Urucú-AM.

Ressaltamos na reunião 
que existem vários processos 
em andamento desde 2011, 
alguns transitados e julgados 
no TST, aguardando os 
cálculos, e outros que já 
receberam o passivo, sem 
concordar com o valor, no 
entanto não recebem o valor 
diário porque na sentença o 
juiz não definiu assim. O RH 
ratificou que gerentes vão 
ter que seguir as regras e os 
entendimentos.

Em casos de exercícios de 
simulados de emergência 
no horário de descanso dos 
componentes da brigada de 
emergência, deverá ser pago 
a HE, porém a empresa não 
definiu solução.

De acordo com o sindicato, 
fora o treinamento simulado 
de todo sábado às 18h, 
acontecem os alarmes a 
qualquer hora, como ocorreu 
há duas semanas, às 15h, 
obrigando a brigada a ser 
formada, no horário de folga 
das pessoas. Isto tem que ser 
remunerado, porque é um 
direito do trabalhador. 

Foi passada a sugestão de 
que os técnicos de segurança 
responsáveis pela brigada 
recolham as assinaturas para 
evidenciar o fato e também 
façam uma lista com o nome 
dos brigadistas e o tempo 
que foi dispendido, para 
pagamento automático do 
Geplat e que isso entre na 
cartilha de frequência.

Independente de ser ou 
não obrigação do brigadista 
participar dos simulados, 
como foi questionado pelo 
RH, se houver treinamento 
fora do horário de trabalho 
deve ser considerado hora 
extra. A empresa ficou de 
responder a esse ponto na 
próxima reunião, no dia 9 de 
novembro.

PAGAMENTO PARA 
BRIGADISTAS EM 
SIMULADOS DE 
EMERGÊNCIA
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MUDANÇA DE GRUPO DE EMBARQUE 
POR INTERESSE DA COMPANHIA

Em casos em que a Petrobrás 
precisa mudar um trabalhador 
para outro grupo de embarque 
a empresa tem descontado do 
saldo positivo do trabalhador 
os dias em que ele aguarda 
para embarcar. A medida é 

inaceitável e ilegal.
O Sindipetro-LP cobrou que 

interrompa esse tipo ilegalidade 
e  que seja incluída na cartilha 
que está sendo elaborada o 
correto procedimento a fim de 
evitar dúvidas, qual seja “troca 

de escala por interesse da CIA  
ou não, deve-se neutralizar os 
dias”.

O RH admitiu que houvesse 
erros que estão sendo corrigidos, 
e que irão implementar as 
orientações na cartilha.

REINCIDÊNCIA DE ERROS NO LANÇAMENTO 
DE HE DOS EMPREGADOS OFF-SHORE

O Sindipetro-LP denunciou 
diversos erros no lançamento 
de horas extras e atraso no 
recebimento entre 60 e 90 
dias. Segundo a empresa os 
atrasos acontecem devido 
ao preenchimento ser feito 
pelo E-social. Segundo os 
trabalhadores, o problema 
ocorre desde que houve a 
mudança para o Rio de Janeiro 
da folha de pagamento.

Para o sindicato isto é 
inaceitável e que não existe 
esta desculpa do E-social. Foi 
explicado que há cerca de 

dois anos os trabalhadores 
embarcados têm problemas 
com o sistema de Administração 
de Plataformas da Petrobrás 
(APLAT).

O RH informou que o pessoal 
responsável está passando 
por treinamento, inclusive com 
acesso ao APLAT, para evitar e 
acabar com os erros.

O Sindicato informou que 
não existe controle de ponto 
eletrônico na plataforma, 
isto deixa o sistema passível 
de muitos erros. Cobramos 
a implantação do sistema 

conforme preconiza a lei.
Também foram discutidas as 

HEs da CHINA, que segundo a 
empresa já esta sendo paga aos 
trabalhadores.

O Sindipetro LP cobrou 
o tratamento da frequência 
da P-67 e as HEs. Conforme 
informado pela empresa, 
o tratamento termina em 
novembro e o pagamento será 
feito em dezembro. O Sindipetro-
LP cobrou um prazo final para 
encerrar essa questão e foi 
acordado que serão 90 dias. 

Sobre esse ponto, 
os gerentes presentes 
na reunião, assim 
como os que estavam 
na reunião de 28 de 
setembro, disseram 
que não existe 
nenhuma intenção da 
empresa em terceirizar 
esses postos.

EXTINÇÃO 
DO POSTO DE 
AUTOMAÇÃO

A questão da 
vistoria das bagagens 
e dos trabalhadores 
é mais um nítido caso 
de negligência e 
desrespeito ao código 
de ética da Petrobrás. 
O gerente responsável 
sequer aparece nas 
reuniões e nunca 
resolve as demandas. 
Os trabalhadores 
precisam de um local 
reservado para a 
vistoria detalhada da 
bagagem.  O padrão 
prevê que se faça a 
vistoria interna da 
bagagem em sala 
separada com vídeo 
monitoramento e não 
da forma que vem 
sendo feito, sem a 
menor privacidade. 
O RH informou que 
verificará a situação.

VISTORIA DE 
BAGAGENS E 
PESSOAS
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Os trabalhadores foram 
desimplantados há três 
meses sem pagamento 
de indenização, quando 
haviam prometido 
pagar em 60 dias.  Dos 
dez trabalhadores 
desimplantados, oito já 
receberam a indenização.  
O repasse foi feito no dia 
26 de outubro. Os dois 
operadores que ainda não 
receberam os valores, 
assim que assinarem a 

documentação, terão o 
pagamento no mês de 
dezembro.

 O Sindipetro solicitou 
o retorno dos três 
computadores que ficavam 
ao lado da sala da AMS, 
no prédio do Valongo, 
para uso de aposentados, 
pessoas da RPBC, e das 
plataformas em folga. O 
RH informou que verificará 
e dará retorno sobre essa 
demanda.

TRABALHADORES EXPATRIADOS 
PRECISAM DE ATENÇÃO ESPECIAL

O sindicato cobrou 
melhorias no 
tratamento 

dos expatriados, que 
acompanham construções 
de embarcações no exterior, 
como na China, que relatam 
situações precárias.

Hoje aproximadamente 40 
pessoas estão trabalhando 
no exterior, acompanhando a 
construção de plataformas.

Dentre as situações 
relatadas, os trabalhadores 
disseram que algumas vezes 
ficam sem ter uma atividade 
definida e sem ter onde ficar 
na obra. Também precisam 
dividir um computador entre 
20 pessoas, dentro de um 
contêiner de 20 pés, expondo-
os a situações vexatórias 
desnecessariamente. 

Para o sindicato, não 
tendo atividade para os 
empregados, a gestão 
deve aproveitar para dar 
treinamentos, pois assim teria 
mais efetividade.

Outro demanda passada, 
havia uma falha muito 
grande de compartilhamento 
de serviços entre Unidades 
Operacionais e Engenharia, 
principalmente para 
elaboração do ASO. A 
Engenharia fazia o ASO no 
médico chinês e a UO-BS, 
em alguns casos, mandava 
o empregado de volta ao 

Brasil para fazer o ASO e 
retornar para a China, o que é 
extremamente cansativo para 
o empregado e extremamente 
dispendioso para a Petrobrás. 

A sugestão é que seja 
enviado um profissional de 
saúde para fazer o ASO de 
todos. Segundo a empresa, 
o trabalhador deve passar 
por avaliação antes de viajar, 
podendo até mesmo antecipar 
a revalidação do ASO, se for 
o caso.

Outro problema relatado 
e resolvido, o sindicato 
denunciou a obrigatoriedade 
de transporte de altas 
somas de dinheiro para 
viagem que os empregados 
precisam transportar em 
espécie, com risco de serem 
assaltados ou de passarem 
por constrangimentos nos 
aeroportos, ou mesmo 
pagamento de multa.

Houve o caso de 
trabalhadores que fizeram 
conexão na Alemanha, com 
dinheiro na mala, saíram 
do aeroporto devido ao 
grande intervalo da conexão 
e quando voltaram, tiveram 
que pagar uma multa violenta 
por não terem declarado na 
Alemanha, embora tivessem 
declarado no Brasil. É preciso 
uma diretriz para uso de 
cartão de viagem e levar 
pouco dinheiro em espécie.

O RH informou que 
atualmente o trabalhador não 
viaja mais com dinheiro e sim 
com cartão fornecido pela 
empresa.

O sindicato levou também 
vários problemas com 
pagamentos. Dentre alguns, 
relatamos: a situação de 
trabalhadores com 100 e 
até 200 horas sem receber; 
deslocamento por mais de 30 
horas, com apontamento de 
apenas 12 horas como extra, 
sem opção de receber; valores 
de diárias que ultrapassam 
em 50% do salário mensal 
anterior, entre outros. 

A empresa informou que 
irá verificar e normalizar a 
situação.

TÉCNICOS DE OPERAÇÃO DA SCR 
DA PLATAFORMA DE MEXILHÃO
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TRATAMENTO AOS EMPREGADOS EM REGIME 
ESPECIAL COM SALDO REAL DE FOLGA 

ACIMA DOS 14 DIAS

Conforme explicado pelo 
RH, temos hoje um padrão de 
frequência para a Petrobrás 
e está sendo concluído um 
padrão para todo o E&P, uma 
vez que o padrão da UO-BS, 
que contemplava este item 
bem claramente, foi extinto.

O Sindipetro-LP apresentou 
um caso concreto, deixando 

a cópia do stiff de um 
funcionário, onde ocorreu 
um lançamento do dia do 
desembarque, quando a 
empresa foi obrigada a 
retornar com o lançamento 
do -0,5, com o código 2025, 
por decisão da Justiça, pois 
estavam descumprindo ordem 
judicial.

Ao invés de pagar, a 
empresa tem lançado na 
frequência do empregado, 
aumentando assim o saldo 
de horas dos funcionários, 
quando o correto é o 
pagamento como horas de 
desembarque.

O Sindipetro-LP acionará 
o  jurídico do sindicato para 

comparar os contra cheques 
dos trabalhadores e se ficar 
provado a irregularidade, 
acionará o judiciário.

 O sindicato solicitou 
levantamento ao RH para 
discutir o passivo e se for 
de interesse, negociar 
o pagamento. O prazo 
acordado foi 14 de novembro.

INCLUSÃO DA BACIA DE SANTOS E DO AEROPORTO 
DE JACAREPAGUÁ NO PADRÃO PE-2E&P-00239-A 

AUXÍLIO DESLOCAMENTO

O RH informou que o novo 
padrão do E&P, que está 
em fase de finalização, 

irá abranger a todos.
 O padrão do E&P irá atender 

também a Inclusão da Bacia 
de Santos e do Aeroporto de 
Jacarepaguá no padrão PP-
3URI-00026-0 - PROCEDIMENTOS 
DE FREQUÊNCIA.

Cessão de espaço para o 
Sindicato nos aeroportos

O sindicato solicitou a cessão 
de espaço da Petrobrás para os 
Sindipetros LP e do Rio e Janeiro, 
ou facilitação de tratativas com 
a INFRAERO no aeroporto de 
Jacarepaguá e também para o 
aeroporto de Cabo Frio (RJ).

O Sindipetro-LP insistiu para 
estudarem a solicitação com 
atenção, porque a necessidade 

só vai aumentar, a exemplo do 
que ocorre em outros aeroportos, 
com a entrada de novas 
plataformas. Além do sindicato, 
os empregados também 
precisam de maquinas com 
acesso a Petronet, com chave e 
senha, como já existe no Farol de 
São Tomé, em Macaé e existia 
em Itanhaém.

O sindicato requereu acesso 
e espaço para conversa 
com trabalhadores próprios, 
transferido via mobiliza de 
outros sindicatos, e com os 
novos contratados, para 
esclarecimentos sobre o 
sindicato e apresentação dos 
diretores. O Sindipetro-LP já 
enviou oficio para o gerente 
geral sobre o assunto, ainda sem 
resposta.
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O trabalhador que 
foi transferido e 
a empresa não 

está cumprido o acordado, 
deve procurar o sindicato. 
Porém deve se identificar, 
pois depende do que foi 
negociado. Os casos foram 
analisados um a um. Por isso, 
ao relatar o ocorrido deve 
enviar ao seu diretor de base 
uma cópia de e-mail e DIP.

 Não cumprimento ao ACT 
vigente, cláusula 95 item III - 
Apontamento de frequência 
na liberação de diretores 
de base, com código 1077 

apontando -1,00.
 Quando ocorrer a liberação 

sindical, o RH tem que 
receber o documento para 
providenciar o lançamento 
stiff COD 1077. Os dois casos 
em que ocorreu lançamento 
de -1,00 serão corrigidos com 
envio do correio. Somente o 
RH pode fazer o lançamento 
de +1,50. 

Veto à investigação de 
acidente

O Sindipetro-LP denunciou o 
veto a liberação dos diretores 
de base para participar de 
casos de investigação de 

acidentes. Além disso, em 
reunião, nossos dirigentes 
explicaram que a participação 
do sindicato é importante que 
isso não leva mais do que 
horas e acaba não onerando 
a empresa e muito menos não 
sendo necessário a liberação 
sindical de um dia.

Outro ponto é a questão 
de entendimento de cada 
Geplat no quesito liberação. 
A cada mudança de gerente 
mudam as informações. A 
Investigação de acidente 
deve ter acompanhamento 
do representante sindical, se 

estiver a bordo melhor, pois 
diminui o custo da empresa. 
Se os representes sindicais 
não forem liberados para 
participar será exigido o 
embarque de um diretor. 

 Os dirigentes também 
cobraram uma cópia do 
relatório do acidente fatal 
com o mergulhador Athayde 
dos Santos Filho, de 57 
anos, funcionário da Fugro, 
empresa terceirizada que 
atua no projeto de aumento 
de produção na Plataforma de 
Mexilhão. O acidente ocorreu 
no dia 03 de agosto.

TRANSFERIDOS 
DA UO-BS
FUNCIONÁRIOS
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TRABALHADORES DA AKER

A empresa de manutenção 
replicantes tem cortado uma 
série de direitos antes pagos 
aos trabalhadores. Alguns 
problemas relatados: corte 
do pagamento de adicionais 
quando empregado desem-
barca por falta de vagas 
na unidade; pagamento de 
horas extras como dia nor-
mal de trabalho; transporte 
na cidade do Rio de Janeiro 
pelo valor de ônibus de li-

nha, o que vem aumentando 
a insegurança no trajeto.

O Fiscal de contrato foi 
acionado e está passando 
os problemas para a CSE 
dar o retorno na próxima 
reunião.

 
Funcionários da P-67 

embarcam e desembarcam 
todo dia

Os trabalhadores da P-67 
têm embarcado e desembar-

cado todos os dias da pla-
taforma. Os petroleiros que 
moram longe da base têm 
tido dificuldade em relação 
a isso.

O RH orientou a liderança 
da P-67 a disponibilizar alo-
jamento, podendo ser hotel, 
duplo, triplo ou quádruplo, 
como é a bordo nas plata-
formas. Como não é viagem 
está sendo considerado em-
barque, conforme padrão.

O RH informou que o novo 
padrão do E&P, que está 
em fase de finalização, irá 
abranger a todos.

O padrão do E&P irá 
atender também a Inclusão 
da Bacia de Santos e do 
Aeroporto de Jacarepaguá 
no padrão PP-3URI-00026-0 - 
PROCEDIMENTOS DE FRE-
QUÊNCIA.

INCLUSÃO NO
PADRÃO PE-
-2E&P00239-A

As transferências compul-
sórias para Macaé continu-
am sendo feitas sob o critério 
do nepotismo dos gerentes 
da UO-BS. O Sindipetro-
-LP já denunciou esse grave 
problema e até o momento 
ninguém da empresa se ma-
nifestou.

O RH informou que esta 
tratando a questão.

TRANSFERÊNCIAS
PARA MACAÉ

AUXÍLIO ALMOÇO EVENTUAL PARA EMPREGADO EM
REGIME ESPECIAL QUE ESTEJA EM HORÁRIO ADMINISTRATIVO

NÃO PAGAMENTO

O sindicato solicitou esclarecimento 
ao RH local (UO-BS) sobre o não paga-
mento de auxílio almoço eventual para o 
pessoal em regime especial que estiver 
trabalhando em regime administrativo na 
base durante a folga projetada. Há vários 
empregados nessa situação, trabalhando 
na célula de planejamento, e que serão 
afetados.

O Sindipetro-LP lembrou que pela lei 
5811/1972, se a empresa não serve alimen-
tação in natura, tem que pagar. A alimen-
tação tem que ser gratuita conforme a lei e 
não trabalhador custear do próprio bolso.

O Sindipetro-LP entregou documentação 
de um trabalhador que esta esperando 
pagamento deste auxílio há 150 dias, 
sendo que seu nome já constava até de 
um DIP, porém não recebeu até o presente 
momento. O RH se prontificou a resolver a 
situação

O Sindipetro cobrou que 
seja dado isonomia aos uso-
de celulares e computadores-
dos próprios e contratados.

O RH informou que irá 
tratar este ponto.

ISONOMIA NO
USO DE CELULAR
E COMPUTADOR 




