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A QUEM INTERESSA A PRIVATIZAÇÃO?
Pelo fortalecimento das atividades de Comércio Exterior e Despacho Aduaneiro da Petrobrás

A

Interbras, criada em 1976,
era responsável por promover as exportações brasileiras
apoiando-se na estrutura montada pela
Petrobrás para a importação de petróleo. Tratava-se de um setor bastante importante nas transações de comércio
exterior da empresa. Os anos passaram,
a Interbras entrou no Plano Nacional de
Desestatização e foi liquidada logo nos
primeiros meses do governo neoliberal e
entreguista de Collor.
Desde esta época a atividade de
despacho aduaneiro, importação de
petróleo e derivados (GLP, nafta etc.),
exportação de gasolina, importação de
equipamentos para as unidades de produção, passaram por diversas transformações no interior do Sistema Petrobrás.
Atualmente, pelo menos três ramos da

empresa desenvolvem estas atividades
ligadas ao comércio exterior: Abast, por
exemplo, realiza importações por meio
do escritório localizado no Edise (RJ);
Compartilhado realiza importação e exportação por meio do escritório de Serviços Portuários, em Santos (SP) e Postos
Avançados; o E&Pserv também realiza
atividades de despacho aduaneiro, tendo
na UO-BS (em Santos), por exemplo, um
setor de importação de equipamentos.
Ou seja, há muito serviço de comércio exterior e despacho aduaneiro, mas reféns
da fragmentação do Sistema Petrobrás.
Esta situação tem empurrado a atividade
de importação e exportação dentro da
Petrobrás para uma atividade meio, considerada como serviço, passível, inclusive
de ser transferida para a iniciativa privada
via terceirização.

Desde já, manifestamos radical posição contrária a qualquer tentativa de
terceirizar a atividade de despacho aduaneiro e comércio exterior já existente
na empresa, principalmente em um momento em que as descobertas do pré-sal
irão colocar a Petrobrás num outro patamar no cenário internacional. Fortalecer
todos os ramos da empresa, primeirizar
as atividades, é fundamental para evitar a
entrega dos serviços à iniciativa privada.
Até 2014 serão investidos US$ 33 bilhões para desenvolver o pólo da área do
pré-sal e, em breve, a Petrobrás se tornará
uma grande exportadora de derivados.
Seria um grande crime não fortalecer a
atividade de comércio exterior e despacho aduaneiro da empresa.
Por tudo isso, defendemos: a primerização, valorização e especialização da ati-

vidade de comércio exterior e despacho
aduaneiro dentro da empresa, a criação
de uma gerência específica ligada à atividade fim e a criação do cargo de Técnico
de Logística e Comércio Exterior para que
seja feita a reclassificação de todos os técnicos que no país inteiro trabalham nesta
área.
A Federação Nacional dos Petroleiros
(FNP) já enviou ofício ao presidente da
Petrobrás, José Sergio Gabrielli, ao diretor de Exploração e Petróleo, Guilherme
Estrella, e ao diretor de Abastecimento,
Paulo Roberto Costa, solicitando reunião
de urgência para cobrar esclarecimentos
sobre este tema. Terceirizar esta atividade
estratégica é dar sequência ao processo
de privatização da Petrobrás, iniciado no
governo FHC e aprofundado nesses oito
anos de Governo Lula.

Categoria paralisa UTGCA
por mais de duas horas

No último dia 23 de novembro, categoria demonstrou
unidade e deu sua resposta às enrolações da empresa
com uma paralisação na entrada da unidade. PÁGINA 4
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EDITORIAL

Nem privatização, nem enrolação
Bom gente, nosso grande Petrolino tem
recebido inúmeras denúncias e não perde a
oportunidade para rasgar o verbo. Contra
as irregularidades cometidas pela empresa e pelos chefes sobre a categoria, não
podemos vacilar. É com este espírito que
estamos cobrando, pelo
menos, duas respostas da
empresa.
Uma claramente diz
respeito à situação dos
petroleiros da UTGCA. Não
é de hoje que temos denunciado as condições de
trabalho ruins, falta de respeito com os direitos deste
petroleiros e desrespeito
dos chefes para com a categoria. A UO-BS tem garantido negociações para
resolver os problemas, mas
só tem demonstrado má
vontade para resolvê-los. O Sindicato e a
categoria já estão cansados de enrolação
e como tudo na vida tem limite, a saída foi
partir para a mobilização. Vejam matéria
específica sobre o nosso movimento.
Outra denúncia importante que traze-

mos neste jornal é sobre os rumos da Petrobrás. A todo momento temos que levantar
a defesa da Petrobrás 100% estatal e da
soberania nacional. Por isso, quando percebemos que há movimentações na empresa
para ferir o pouco do patrimônio que ainda
resta ao país, não podemos ficar calados.
Os rumores de que a
atividade de comércio
exterior e despacho
aduaneiro será transferida para a inciativa
privada são perigosos.
A quem interessaria
uma privatização neste momento?
Nosso papel, enquanto Sindicato, é
no mínimo denunciar
todas as tentativas da
empresa de rasgar os
direitos dos trabalhadores e denunciar as
forças que tentam enfraquecer a Petrobrás
enquanto empresa nacional e, ainda, parcialmente estatal.
Ademir Gomes Parrela
Coordenador

Editorial

Foi realizada nos dias 18 e 19 de novembro, na sede do Sindipetro-LP, em
Santos, e na sub-sede, em São Sebastião,
palestra com o conselheiro eleito da Petros, Agnelson Camilo da Silva. Durante a
palestra foram abordados temas importantes como BPO, Desrepactuação, Plano
Petros 2 e Plano BD, além de AMS.
Agnelson, que também atua como
dirigente sindical no Sindipetro-PA/AM/
MA/AP, alertou os petroleiros presentes
sobre o caráter lesivo do BPO (Benefício Proporcional Opcional), definindo-o
como a “terceira fase da repactuação” –
uma forma da Petrobrás consolidar seu
plano de desvincular os trabalhadores da
companhia. Segundo Agnelson, dentro
desta estratégia, um dos objetivos é for-

Fotos Leandro Olímpio

Em palestra, conselheiro eleito da
Petros aborda BPO e Desrepactuação

Piadinha de mau gosto
Em Mexilhão, aquela velha máxima de
patrão ferrar trabalhador corre solta. Um
gerente teve a cara de pau de dizer pra
turma que a dificuldade no pagamento de
hora-extra era porque a cota do ano tinha
estourado. Quer dizer: pra pagar tem limite. Mas pra peãozada trabalhar igual doida não tem. Tá explicado tanto lucro.

çar a migração dos petroleiros que estão
no Plano BD ao Plano Petros 2.
Trechos da palestra ministrada em
Santos estão disponíveis em vídeo no site
do Sindicato (www.sindipetrolp.org.br).

Ecologia, dão 10% de desconto.
O Sindipetro também mantém convênio com universidades. Na Lusíadas o desconto é de 15% nas mensalidades, para
Unisantos e UNAERP o convênio garante
10% de desconto, na Unimonte é de 8%.
Já na Unisanta os descontos são conforme
o curso, sendo 10% de desconto no último
vencimento. Mais informações no Sindipetro-LP ou pelo tel. (13) 3221-2336.

As empreiteiras deixaram um monte de
entulho pra trás. O pior não é só a bagunça, mas os riscos de acidente que isso daí
vai causar. Demorô pra Petrobrás resolver
e botar ordem na casa.
Só abobrinha
Por falar em parada de manutenção
da RPBC, o “Abobrinha” andou falando que essa foi uma das melhores
paradas que a refinaria já teve. Pra
ele, eu deixo uma sugestão. Vai
falar isso pra família do trabalhador terceirizado que caiu
no elevador do Coque 2.

Fome Zero em alto mar
Na edição passada, eu já falei
da miséria em Mexilhão. Só três
refeições pra turma aguentar o
tranco não dá. Pro pessoal que
faz 12 horas de trabalho, a empresa ficou de verificar “a possibilidade de frutas e cereais” pra
dar uma amenizada na situação,
que não é nada boa. Tô de olho...
Mau exemplo I
Na refinaria, tem chefe da manutenção indo trabalhar quase
se arrastando, com tala no pé
e bota ortopédica. O sujeito
se machucou na área, não abriu CAT e
ainda por cima trabalha e faz hora extra.
Além de constranger a turma, porque isso
daí é assédio, nem usa nos conformes a
bota de EPI. Aí é sacanagem. A empresa
tem que tomar uma providência. E não é
dar letra pela graaaande iniciativa e proatividade do camarada...
Mau exemplo II
Na UTGCA, também tem gerente bancando o espertinho, que acha que não
precisa se submeter aos padrões e normas da empresa. O sujeito anda de tênis
na área e se cobram os materiais de EPI
ainda solta aquela risadinha irônica. Quer
dizer então que só peão precisa estar nos
conformes? Tem mais é que enquadrar
esse malandro!

Sindipetro oferece convênios com
escolas e universidades da região
O ano letivo está acabando e logo terá
início o período de matrículas para 2011. O
Sindipetro-LP oferece aos seus associados
convênios com as principais escolas e universidades da região.
O convênio de maior desconto é com o
Ateneu Santista, colégio que oferece 25%
de abatimento na mensalidade. O ITA disponibiliza 20% e os demais colégios, neste caso Treinasse, Liceu Santista e Colégio

Petrolino mete bronca

Vou de táxi
Garantir pro Sindicato a RPBC garantiu.
Mas cumprir que é bom, só pela metade.
E pela metade não dá. Era pro táxi pegar
todo mundo que trampa na parada de
manutenção, mas alguns ficaram para
trás. Denúncia feita, espero que isso não
volte a acontecer.
Aquecimento global na URA
A unidade da RPBC já está sem ar-condiciado na CCL. Agora, a sobremesa que
fica no isopor tem derretido. A empresa
falou que vai instalar o ar-condicionado
até 30 de novembro. Quero só ver. E outra,
com esse calor todo tem que instalar geladeiras também, viu?
E a sujeira, quem limpa?
A parada de manutenção já acabou no
Coque 2, lá na refinaria, mas a sujeira não.



Mini-sindicato?
Bem que eu avisei que
essa história de time de clima
era conversa fiada dos chefes
pra barrar o Sindicato. Tem gerente que teve a cara de pau
de dizer que a ideia desse tal
time era ser um mini-sindicato. Que conversa é essa? Demanda da categoria é com
a entidade sindical!
Voltando na surdina
Fiquei sabendo que aos poucos, bem
na surdina, o chefe que está sendo questionado por abuso contra a categoria tá
voltando ao setor. E, isso, mesmo sem o
GG ter emitido uma decisão sobre o caso.
Tô de olho!
Ohh vidinha...
Tô curioso com uma coisa no Terminal
Alemoa. Por que o pessoal não pode fazer
o embarque e desembarque lá dentro? É
uma dificuldade danada em dia de chuva,
porque os ônibus só param no estacionamento externo. Como não é nem asfaltado, em dia de chuva vira aquela lamaçal.
… de escravo
Daí, eu pergunto. Afinal, qual é a empresa que tá com esse contrato? Porque
até agora esse transporte é uma bagunça
só, com um monte de empresa no meio.
H.L.C , Tel Turismo, São Bento e Águia Turismo. Segundo um amigo meu advogado, só isso daí já gera sub-contratação do
objeto de contrato.
Desencontro
E vem aí mais um encontro, ou será
desencontro, pra tentar melhorar o clima nada bom de insatisfação na Alemoa
com o tal programa de “integração de Talentos”. Cuidado rapaziada! Depois das típicas brincadeiras como cobra-cega, sargento e outras, além de uma bebidinha
pro pessoal soltar a língua, vai vir a tacada final com a famosa pergunta: “você tá
preparado pra enfrentar mudanças? Depois, não adianta reclamar”.
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BIG BROTHER

Petrobrás instala câmeras nos Edisas para
controlar e vigiar os trabalhadores
Câmeras como esta, na imagem, foram instaladas pela
empresa sob o pretexto de preservar a segurança de suas
unidades. A intenção é outra: fazer um verdadeiro
policiamento da rotina dos seus empregados
sxc.hu

Cerca de um mês após a denúncia de
que a pedido da Petrobrás a Polícia Civil
violou por 10 anos o sigilo criminal de mais
de 70 mil pessoas que tentaram ingressar
em seu quadro de empregados, não satisfeita a companhia agora resolve invadir
a privacidade dos próprios funcionários.
Esta é a realidade no Litoral Paulista.
Sob o pretexto velado de preservar a
segurança em suas unidades, a gerência
da UO-BS instalou no início deste mês câmeras filmadoras acima das estações de
trabalho de todos os Edisas.
O que em tese serve para monitorar a
movimentação nos elevadores e escadas
dos prédios, na prática cumpre a função
de vigiar e controlar os trabalhadores.
Além de ser uma “medida de segurança” redundante, já que qualquer visitante é
identificado e filmado na entrada dos prédios, esta prática demonstra que a intenção da empresa é exercer um verdadeiro
policiamento da rotina dos seus empregados e instaurar um clima de medo com a
aplicação de possíveis punições.

A tecnologia dessas câmeras, suficiente para captar imagens em 360° e aproximações através de “zoom”, dará à gerência
plenos poderes para visualizar a qualquer
momento o que cada empregado faz. Neste Big Brother de extremo mau gosto, até
mesmo consultas bancárias ou qualquer
outro tipo de acesso com informações sigilosas dos petroleiros como senhas esta-

rão sujeitos ao piscar de olhos repressivo
dos chefes.
A Petrobrás zela por ti?
Diante desses sucessivos ataques à liberdade individual dos trabalhadores, não
resta dúvida de que o objetivo da Petrobrás
é transformar seus empregados em máquinas cada vez mais eficientes de produção e,

ao mesmo tempo, suprimir e anular qualquer foco de insatisfação através de uma
observação constante e intimidatória.
Por mais absurda que possa parecer, é
inevitável a comparação entre este ataque
da Petrobrás e O Grande Irmão (Big Brother em inglês), personagem onipresente
do livro 1984, de George Orwell, que depois serviria de inspiração para a criação
de reality shows com o mesmo nome.
Na sociedade fictícia criada pelo escritor todos estão sob constante vigilância
das autoridades e a ausência do pensamento e da individualidade são as leis impostas pelo Estado, que reprime violentamente qualquer tipo de contestação.
Bombardeados diariamente por propagandas veiculadas em telões com as
frases “o Grande Irmão zela por ti” ou “o
Grande Irmão está te observando”, os trabalhadores são levados a acreditar que
contestar o Estado é um crime. O correto,
portanto, é “não pensar” e se enquadrar às
exigências do Poder. Qualquer semelhança, é mera coincidência...

VITÓRIA ESMAGADORA DA FNP

Chapa 1 vence com 85% dos votos no Sindipetro-PA/AM/MA/AP
Repetindo a vitória massacrante obtida
em fevereiro deste ano no Sindipetro-SJC,
quando a chapa apoiada pela Federação
Nacional dos Petroleiros (FNP) atropelou
a chapa da Fupbrás (subsidiária da Petrobrás), as eleições no Sindipetro-PA/AM/
MA/AP tiveram como desfecho uma vitória
esmagadora da chapa 1 - formada pelos
companheiros da atual diretoria e apoiada
pela FNP.
Após dez dias de votações, realizados
entre os dias 2 e 11 de novembro, foram
contabilizados no total 595 votos. Destes,
497 para a chapa 1 e irrisórios 91 votos para
a chapa 2. Ou seja, a chapa apoiada pela
FNP conquistou nada menos do que 85%
dos votos e representará os trabalhadores
no próximo triênio (2011-2014). Na Transpetro, a indignação da categoria foi tradu-

zida em números: a chapa 2 não conseguiu
um voto sequer dos trabalhadores.
Com este resultado, mais uma vez a FNP
se consolida como uma alternativa de luta
à atuação pelega da Fupbrás (subsidiária
da Petrobrás), cujos dirigentes se tornaram
agentes políticos da empresa e auxiliares
dos abusos cometidos pela companhia
contra seus trabalhadores.
Os petroleiros escolheram o caminho
da luta e decidiram garantir um sindicato
independente do governo e da empresa,
no qual a base decida sobre seu próprio
destino. Por isso, mais do que uma vitória
eleitoral, este resultado reflete o alto grau
de indignação da categoria com as sucessivas traições cometidas pela Fupbrás
(subsidiária da Petrobrás), sobretudo nas
últimas campanhas salariais.

DIVULGAÇÃO

Na Transpetro, insatisfação da categoria com a venda de direitos aplicada pela Fupbrás (subsidiária da Petrobrás)
foi traduzida no resultado da votação: a Chapa 2 não obteve um voto sequer

Atuando em benefício próprio, “engajados” na luta por manter seus cargos de
alto escalão, o esfacelamento e degeneração dos componentes desta entidade são
irreversíveis.
A FNP – através dos sindicatos do Li-

toral Paulista, São José dos Campos, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas/
Sergipe e Pará/Amazonas/Maranhão/
Amapá – comemora mais esta vitória de
toda categoria petroleira. Que venham as
próximas eleições!

Só com lutas há conquistas!

Anos 1990: Década de lutas e resistência petroleira
A década de 1990 foi marcada por
anos de resistência. No ACT 1991 os
petroleiros pediam reajuste de 310%,
para recompor as perdas salariais e readmissão de 800 empregados demitidos em outras greves. Estas foram as
reivindicações que fizeram o Sindipetro paralisar, no quinto dia de greve, a
RPBC. Era a segunda vez que os petro-

leiros paravam de produzir na história
da refinaria. A primeira foi durante o
Golpe Militar, em 1964.
A produção foi interrompida em
seis das 10 refinarias da Petrobrás,
fazendo com que a empresa processasse apenas 32% das necessidades
de derivados de petróleo do país. Os
terminais Alemoa e Tebar registraram

adesão de 100% dos trabalhadores.
O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) declarou que a greve era abusiva por interromper serviços inadiáveis à população. Mesmo assim os
petroleiros resistiram e a greve durou
24h em todo o país.
A categoria conseguiu sua principal reivindicação: os 800 petroleiros

demitidos em greves anteriores foram
readmitidos. Os trabalhadores conseguiram adiantamento do salário líquido de abril, adiantamento nos vencimentos líquidos em julho e agosto e
50% do 13º salário.
Com unidade e mobilização é
possível conquistar!
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Categoria mostra unidade e paralisa por
mais de duas horas entrada na UTGCA

Movimento, realizado no último dia 23 de novembro, é uma resposta dos trabalhadores à indiferença
da Petrobrás, que insiste em enrolar a categoria e minimizar irregularidades e problemas graves na unidade
Caraguatatuba, 23 de novembro, terça-feira. Os petroleiros da UTGCA se mobilizam, mostram unidade e paralisam por
mais de duas horas a jornada de trabalho.
O movimento é uma resposta às constantes enrolações da empresa durante as
negociações envolvendo os direitos dos
trabalhadores, as condições de trabalho e
segurança da unidade.
Menos de uma hora após a deflagração do movimento, que congestionou a
rodovia que liga Caraguá a São Sebastião,
o Gerente Geral da UO-BS é obrigado a explicar as razões do protesto a uma rádio
local. Questionado sobre os porquês da
paralisação, reagiu de forma surpresa e
disse: “Pelo o que me consta, não temos
nenhuma pendência com o Sindicato”.
A rigor, a declaração é verdadeira. De
fato, não existe nenhuma pendência da
companhia com o Sindipetro-LP. Mas, sim,
com a categoria. E não são poucas. A UTGCA acumula problemas e irregularidades
graves antes mesmo de entrar em operação. Enquanto trabalhadores e Sindicato
lutam para eliminar as condições precárias de trabalho e os abusos dos chefes,
a gerência insiste em alimentar a versão
de que está tudo bem. Para a categoria a
realidade é bem diferente e o movimento
é um recado explícito e sem rodeios à empresa: chega de enrolação!
Problemas de A a Z
Não são poucos os problemas. Mesmo
denunciado anteriormente, muitos prédios ocupados de maneira irregular, sem
Habite-se e o laudo dos Bombeiros, continuam na mesma situação. Chega-se ao

absurdo de instalações serem habitadas
com falhas graves nos sistemas de energia
e água. O fato do restaurante não ter banheiro e da prédio da manutenção (K10)
não possuir banheiro feminino também
servem para ilustrar que os problemas
não são resultado de erros na “concepção
inicial do projeto”, mas sim uma questão
de prioridade.
Outras inconformidades como ausência de saída de emergência e falta de acessibilidade também não foram solucionadas – apesar das cobranças do Sindicato
e da CIPA. Para cumprir prazos, os chefes
não hesitam em pressionar os trabalha-

Isonomia
O Sindipetro-LP segue lutando contra as discriminações no Sistema Petrobrás. Recentemente, após pressão
e insistência da categoria, finalmente
a empresa reconheceu o direito ao Dia
do Desembarque para os petroleiros
embarcados no Litoral Paulista. No último dia 19 de novembro, ficou acordado que será como meio dia de trabalho
embarcado. Ou seja, essas horas serão
positivadas no saldo.
Outras lutas do Sindicato para conquistar a equiparação de direitos é a
aplicação do auxilio-deslocamento para
os embarcados, que já existe na Bacia de
Campos, mas que não é praticado pela

UO-BS. Cobramos da empresa o mesmo
benefício. Além disso, na RPBC o Sindicato já cobrou lanche para os petroleiros da Manutenção e ADM. Neste caso,
o princípio de isonomia também está
sendo ferido, uma vez que na Transpetro
existe este benefício.

dores a liberar obras com erros estruturais
visíveis ou realizar “pequenos” improvisos.
O risco de acidentes na unidade é iminente e qualquer vazamento de gás, quando
estiver em operação, pode causar uma
tragédia – mais uma vez anunciada.
Ainda sobre as condições inseguras
de trabalho o total desleixo com a qualidade e a falta de materiais de EPI é outro
exemplo. Se já era motivo de piada o fato
das jaquetas terem chegado em pleno
verão, o que dizer da entrega de 20 capas
de chuva para cerca de 100 petroleiros?
Os benefícios assegurados aos brigadistas, por exemplo, não são concedidos por
não estarem, segundo a empresa, nomeados através de DIP. Mas isso não impede
que os mesmos há mais de um ano atuem
na brigada.
Enquanto isso, os direitos dos trabalhadores são burlados sem o menor constrangimento. Planilhas paralelas para esconder a existência de horas extras por
conta de cursos reforçam um problema
crônico na UO-BS, o não pagamento de
horas-extras; pagamento de diárias e VP

apenas para gerentes; cálculos distorcidos para reduzir o valor do auxilio-almoço
e medidas discriminatórias, como a nãoconcessão de auxílio de campo terrestre
para alguns petroleiros sem a menor justificativa são exemplos claros dos abusos
da gerência. Outro desrespeito está relacionado à mudança de regime de trabalho aos técnicos de manutenção. A reivindicação desses trabalhadores (sobreaviso
integral) não está sendo considerada pela
empresa.
A máxima urgência aplicada para
cumprir os contratos é simplesmente deixada de lado quando o que está em jogo
são a segurança e os direitos dos trabalhadores. Os procedimentos e diretrizes
da empresa estão sendo usados apenas
para pressionar os trabalhadores. Sua
aplicação é feita conforme a conveniência e o interesse dos chefes.
Por isso não teve jeito, como diz o Petrolino, fomos obrigados a mobilizar a categoria para pressionar a empresa. A bola
da vez para responder as revindicações
está nas mãos da UO-BS.

DISCRIMINAÇÃO
A política de igualdade de gênero da
Petrobrás até agora está restrita aos discursos. No Coque 2, mesmo com as cobranças insistentes do Sindicato, o vestiário feminino até agora não saiu do papel.
Já na UTGCA, no prédio de manutenção
(K10), não existe banheiro feminino.

Atendimento psicológico tem novos dias e horários
Em decorrência de uma estruturação na sede do nosso Sindicato, os dias e
horários de atendimento com a nossa psicóloga foram alterados. As sessões
serão realizadas de segunda a sexta-feira das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às
18h00. O agendamento pode ser feito através do nosso telefone (13) 3221 2336
nos ramais 212 e 220.

Paralisação provocou trânsito na rodovia que liga
Caraguatatuba a São Sebastião, via por onde é
feito o acesso à UTGCA

