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Reforçando o sentimento de 
indignação que se multiplica 
em todas as bases do País, 

os petroleiros do Litoral Paulista re-
jeitaram a proposta de adiantamento 
de PLR apresentada pela Petrobrás. 
A rejeição aconteceu no dia 20 de de-
zembro, na sede (Santos) e sub-sede 
(São Sebastião) do Sindicato. Na 
oportunidade, a categoria aprovou o 
estado de Assembleia Permanente.

A direção do Sindicato aproveitou 
para apontar aos trabalhadores as 
perspectivas de encaminhamento da 
FNP, lembrando que a Direção Exe-
cutiva da Federação enviou no dia 14 
de dezembro um convite à FUP para a 
realização de uma reunião entre os 17 
sindipetros (veja matéria abaixo). In-
felizmente, até o momento a FUP não 
respondeu ao chamado.

Todas as bases da FNP já rejeitaram 

o adiantamento proposto pela empresa 
e, diante disso, a Federação enviou ofí-
cio à Petrobrás no dia 21 de dezembro 
exigindo nova proposta. Caso a empre-
sa não se manifeste, serão deflagradas 
mobilizações. Mais uma vez, a luta 
não deve ser por qualquer tipo de 
regramento, mas sim pela bandeira 
histórica da categoria: PLR Máxima e 
Igual para Todos. Ou seja, 25% dos 
dividendos pagos aos acionistas.

PARA UNIFICAR LUTA, FNP convida
FUP para reunião entre os 17 sindicatos 

Em nome da unidade da categoria 
e visando fortalecer a luta por uma 
PLR justa, a Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) enviou no dia 14 de 
dezembro um ofício à FUP convidan-
do a entidade e seus sindicatos para 
uma reunião nacional com o objetivo 
de construir mobilizações conjuntas. 
Para a FNP, o momento exige das di-
reções sindicais maturidade para co-
locar as diferenças políticas de lado. 
Leia ao lado o teor do ofício.

Com o objetivo de unificar a 
luta por uma PLR justa em nível 
nacional, a Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) convida a 
Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) e os 17 sindicatos petro-
leiros à realização de uma Reu-
nião Nacional para a discussão 
e construção de mobilizações 
conjuntas.

A intenção é que esta reunião 
seja realizada no dia 7 de janei-

ro, segunda-feira, às 9 horas, na 
sede do Sindipetro-RJ, no Rio 
de Janeiro. Entendemos que, in-
dependentemente das posições 
e convicções políticas de ambas 
as federações, o momento atual 
exige das direções sindicais de 
todo o Brasil a unidade na luta 
para arrancarmos da companhia 
uma proposta superior, com a 
negociação do montante total da 
PLR 2012.

CATEGORIA DIZ NÃO À PROPOSTA DA PETROBRÁS
ADIANTAMENTO DA PLR 2012

A FNP não aceitará nenhuma 
regra para a PLR que não seja a 
defendida historicamente pela 
categoria em todos os seus con-
gressos: PLR Máxima e Igual 
para Todos, ou seja, 25% dos di-
videndos liberados aos acionistas 
– distribuídos de maneira linear 
entre os trabalhadores.

Foi com este posicionamento, 
já defendido em outras oportuni-
dades, que a federação se recu-
sou, em reunião realizada no dia 
13 de dezembro no Edise (RJ), a 
“contribuir” com a empresa para 
a construção da PLR Futura.

Apresentada pela primeira vez 
em fevereiro deste ano, a pro-
posta de PLR Futura nasce com 
a tarefa de aprofundar a política 
de remuneração variável impos-
ta pela companhia. Mais do que 
uma medida gerencial, o regra-
mento da PLR atende aos interes-
ses dos acionistas. É para agradar 
esses senhores que a companhia 
não distribui de maneira justa 
os seus lucros, mas, por outro 
lado, transfere aos trabalhadores 
a responsabilidade por possíveis 
perdas. Neste sentido, vincular o 
pagamento de PLR a indicadores 
baseados em “metas e premis-
sas factíveis”, que supostamente 
não sofrem grandes oscilações, 
é um erro. Nada garante que os 
resultados obtidos pela empresa 
nos últimos anos irão se repetir 
nos próximos anos. Em uma das 
metas contidas na proposta da 
empresa, por exemplo, derrama-
mentos de óleo em grandes pro-
porções afetariam diretamente o 
percentual recebido pelos traba-
lhadores.

PLR Máxima e 
Igual para Todos!

Petroleiros da RPBC em paral isação durante campanha reivindicatór ia  de 2011
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QUE FRACASSO! O RH da empresa, pra resolver a questão da compensação, decidiu fazer 
uma pesquisa com a categoria. O problema é que isso gerou uma insatisfação no pessoal, 
que achou a pesquisa muito limitada, não atendendo quase ninguém. Melhor resolver esse 
assunto logo.

RETORNO PERIGOSO A empresa tá querendo fazer uma avaliação ambiental no CAD pra 
verificar, dentre outras coisas, se há presença de Benzeno. Tudo isso pro pessoal que tá 
afastado da área, do Grupo dos 13, voltar pra lá! Já vou avisando: o Sindicato não vai aceitar, 
pois não se trata de uma simples avaliação ambiental. O que está em jogo são vidas.

E QUANDO O BICHO PEGAR? O pessoal colocou uma dezena de terceirizados na mecânica 
pra cuidar da parte de serviço de emergência. Essa terceirização não pode acontecer e dá a 
entender que a manutenção é um gasto desnecessário! Será que o pessoal tá preparado pra 
quando o bicho pegar?

TAXISTA PARAMÉDICO Um trabalhador da TE se sentiu mal durante o trabalho e foi encami-
nhado pro setor médico e de lá pra o Hospital Ana Costa - de táxi! Será que o motorista era 
paramédico? A empresa tem procedimento de transferência de emergência? Nem a CAT foi 
emitida. Vamos cobrar!

TÁ NO CONTRATO, É DIREITO! A terceirizada do restaurante não quer pagar a PLR pros 
trabalhadores, sendo que essa obrigação consta no contrato. E o pessoal que formou uma 
comissão tá sendo discriminado.

GERENTE MANDONA A gerente da destilação tá trocando a rapaziada de grupo sem critérios 
e por decreto. O ambiente de trabalho tá ficando ruim e ninguém tem chance de discutir. Essa 
situação não pode continuar!

MAIS UMA DA PRESIDENTE DA CIPA Como se não bastasse na última CNPBz a refinaria não 
ter indicado alguém, a presidente da CIPA ainda tentou vincular a ida de um representante 
para a CNPBz com a ida de representantes eleitos ao Seminário da Petrobrás. Claro, os elei-
tos não aceitaram. 

TERMINAIS TRANSPETRO (PILÕES E ALEMOA)

FESTA? SÓ SE FOI PRO SUPERVISOR... A festa de fim de ano da Alemoa foi um descaso 
do começo ao fim e só provou que a igualdade tão anunciada pela empresa não existe. Pra 
começar, o pessoal ficou uma hora do lado de fora, no sol, esperando a entrada ser liberada 
- sem explicações. Quando entraram, viram que o gerente e outros funcionários da Acont já 
estavam lá, se esbaldando nas porções e bebidas. O pessoal foi se servir, mas foi impedido 
porque antes tinham que ouvir os discursos. Resultado: o rango só foi liberado às 12h30 e 
todo mundo enfrentou uma fila enorme para conseguir um pedaço de carne fria e sem sal. E 
pior: sob os olhares e risadinhas dos chefões. 

PROMESSA NÃO CUMPRIDA Eu já falei e vou repetir: A empresa tá mudando a metodologia 
de PT na Alemoa, prejudicando o trabalhador. Um cronograma de treinamento pros opera-
dores tinha sido negociado, mas nada aconteceu. 

UO-BS - PLATAFORMAS

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS Que história é essa de que no ASO de um gerente os riscos 
ocupacionais envolvendo benzeno e hidrocarbonetos estão presentes e no ASO dos traba-
lhadores de chão de fábrica, que trabalham na área de produção, não há nada disso? Dois 
pesos e duas medidas?

A DISCRMINAÇÃO NOSSA DE CADA DIA As petroleiras que trabalham no turno em Merluza 
tão passando o maior sufoco! Se uma delas precisa usar o banheiro, tem que ir no camarote 
feminino, acordando quem está dormindo. Será que é difícil construir um outro banheiro 
somente para as mulheres?

O TROPEÇO DO GERENTE A CIPA de 2010 de Merluza brigou por novas esteiras e depois 
de muita luta conseguiu 3 esteiras de última geração pra rapaziada correr à vontade. Mas o 
último gerente de base cismou em não embarcar as esteiras porque a academia era aberta e 
as esteiras podiam quebrar! Resultado: as esteiras ficaram mais de um ano paradas no porto 
e quando o novo gerente mandou embarcar, elas chegaram quebradas! Detalhe que cada es-
teira custou mais de 30 mil reais! Vamos mandar a conta do conserto pro GIOP da UO-BS!
 
DISPOSIÇÃO EM DIA Tem gente em Merluza confundindo as coisas! A academia para os 
embarcados vai muito além de um benefício à saúde! A rapaziada que faz parte da Brigada 
tem que estar preparada fisicamente para qualquer eventualidade. O problema é que a res-
ponsável pelo reembolso da academia está criando caso, tanto é que já tem gente pensando 
em abandonar a Brigada! 

DEMANDA ANTIGA Essa demanda em Mexilhão é antiga e nada de resolverem. A qualidade 
da água continua péssima e parece que os filtros prometidos vão ficar nisso: só na promes-
sa.

LAVANDERIA A CIPA já avisou e o assunto já foi retirado da planilha de pendências sem so-
lução. A lavanderia de Merluza usa máquinas residenciais que não dão conta das demandas 
de lavagem e secagem. O certo é usar máquina indústrial. Hoje, a lavanderia fica esm um 
container adaptado, sem qualquer segurança. A coisa tá tão feia que as cobertas não são 
lavadas porque as máquinas são pequenas. Com isso, o peão tem que usar a coberta que 
outra pessoa já usou. Passou da hora de resolver isso daí.

COMPARTILHADO (PRÉDIOS)

SALÁRIO DE MENOS Ouvi dizer que os chefões vão fazer uma adequação nos contratos e 
que isso pode reduzir o salário dos terceirizados. A empresa quer enxugar a máquina e o 
principal alvo são os trabalhadores! Quanta cara de pau.  

NA CONTRAMÃO O pessoal tá sofrendo com o tempo reduzido de internet. A novidade agora 
é que o trabalhador pode acessar seis vezes por dia durante quinze minutos. Se a internet 
cair, o cara já perde um acesso. Que absurdo! Na era da tecnologia a empresa anda na con-
tramão...

UTGCA

PROCURA-SE UM CIPEIRO Tem um cipeiro suplente indicado que nunca participou de ne-
nhuma reunião da CIPA, e ao todo já aconteceram seis reuniões. Isso porque é Técnico de 
Segurança! O pessoal não tá nem aí mesmo pra segurança do trabalhador...

BENZENO I A denúncia feita pelo Sindipetro-LP sobre a higienização das máscaras de benze-
no no banheiro feminino parece não ter adiantado nada. Agora a higienização tá ainda pior, 
porque as máscaras retornam mais sujas do que antes! Com benzeno não se brinca!
BENZENO II O SMS da unidade só pode estar de brincadeira. Ninguém tá sabendo sobre o 
problema do lavador de PIG. Quando ocorre limpeza para manutenção, a água contaminada 
com benzeno vai pra caixa PB e é recolhida por um caminhão vácuo e descartado no Tebar! 
Atenção, companheiros do terminal, verifiquem e meçam a quantidade de benzeno dessa 
água...
BENZENO III Me contaram que no carregamento de carretas aconteceu um derramamento 
de produto contaminado com benzeno. O pior é que mesmo com suspensão temporária para 
limpeza e ações do SMS o coordenador se intimidou com a contra ordem do supervisor...

SORTEIO MAIS DO QUE SUSPEITO O gerente geral, ao sortear um prêmio na SIPAT, disse 
que tinha tirado um gerente e devolveu o nome pra urna. O cara disse que a regra mudou na 
hora e isso botou os trabalhadores pra pensar... será que era um gerente mesmo? Lembran-
do que tudo isso aconteceu depois de uma palestra sobre código de ética. Tô de olho!

EM CASO DE PÂNICO, AGUARDE O MICRO-ÔNIBUS
O pessoal do SMS andou dizendo que se a área de operação tiver que ser abandonada a 
força de trabalho pode aguardar os micro-ônibus realizarem várias viagens pra remoção 
de todos. Só resta ver que se os primeiros a serem removidos não vão ser supervisores e 
coordenadores. O pior é que o pessoal também decidiu botar um fim nos treinamentos dos 
brigadistas próprios dizendo que a atuação da força de trabalho é desnecessária para situa-
ções de emergência. Como assim?!

CADÊ O GERENTE? Com tantos problemas de SMS seria no mínimo aceitável que o gerente 
se apresentasse nas reuniões com o Sindicato. Afinal, o cara ainda não deu as caras em 
nenhuma delas.

O RETORNO DO CAPITÃO BENZENO O Capitão Benzeno voltou a atacar. Depois da denúncia 
de perseguição de colaboradores, ele agora exigiu do preposto que puna o contratato que 
informou sobre tais problemas. E não para por aí. O  Capitão privilegia a contratada, permi-
tindo que ela forneça botas de segurança fora de especificação (e custo inferior), e ainda diz 
que quem manda no SMS é ele. Quando assumiu o cargo de coordenador de SMS, assediou 
terceirizados, ameaçando: “Ou trabalha ou estuda”. Que palhaçada é essa? 

ATENÇÃO DOBRADA A contratada A&M deixou na mão alguns colaboradores, e só restou 
pra rapaziada torcer pra que a nova empresa fique atenta aos altos índices de acidente com o 
pessoal. Vou ficar de olho em indicações e perseguições religiosas. O recado tá dado!

COM BENZENO NÃO SE BRINCA! A gente avisa que benzeno não é flor que se cheire e de 
nada adianta. O pessoal tá descumprindo as normas e os procedimentos, dando vantagens à 
terceirizada e autorizando bombeiros a trabalharem com botas fora da especificação...

PETROLINOmeteBRONCA!
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ENTREVISTA -  CARLOS PEREIRA, Secre tá r io-gera l  da CGTB

“A lei não impede avanços, apenas 
retrocessos. O ACE flexibiliza direitos”

No último dia 10 de dezembro, di-
rigentes da CGTB fizeram uma visita à 
sede do Sindipetro-LP, em Santos. Na 
ocasião, aproveitaram a oportunidade 
para discutir com a diretoria do Sindi-
cato os rumos do movimento sindical 
frente aos ataques desferidos pelos 
patrões contra os trabalhadores. E um 
dos pontos discutidos foi o Acordo 
Coletivo Especial (ACE). Para a CGTB, 
este anteprojeto é, sim, flexibilização 
de direitos trabalhistas. Confira abaixo 
a entrevista concedida por Carlos Pe-
reira, secretário-geral da CGTB.

Qual a razão da visita ao Sindipetro 
Litoral Paulista?

Primeiro, por entender que os petro-
leiros têm uma identidade muito grande 
com a nossa luta. E foi por existir essa 
identidade, construída através de lutas 
comuns pelo resgate do monopólio es-
tatal do petróleo, com o fim dos leilões 
e o resgate de uma Petrobrás 100% 
estatal, que viemos aqui propor uma 
unidade com a nossa central. Sempre 
estivemos ao lado dos petroleiros na 
luta contra as privatizações e outros 
ataques à soberania do país. Queremos 
estreitar essa relação. Hoje, as princi-
pais questões políticas que envolvem 
os direitos dos trabalhadores passam 
pelas centrais. Para se ter uma ideia, 
participamos de mais de 30 conselhos 
tripartites que discutem o futuro do país 
sobre os mais variados temas, desde 
recursos energéticos, previdência, CLT, 
emprego, etc. Por isso, entendemos 

que é fundamental que os sindicatos 
ampliem sua luta cotidiana para uma 
luta mais geral. E o apoio das centrais 
nesse processo é preponderante, pois 
é uma forma concreta de ampliar essa 
luta. Neste sentido, seria uma honra ter 
o Sindipetro-LP conosco.

Quais as principais lutas travadas 
hoje pela central?

A CGTB tem um caráter claramen-
te nacionalista. Por isso, fazemos hoje 
uma ampla defesa pela retomada do in-
vestimento público como forma de re-
tomar o crescimento do país. Em 2010, 
o Brasil cresceu cerca de 7,5%. Este 
ano, praticamente 1%. Um absurdo. A 
fragilidade da economia brasileira e o 
enfraquecimento do Estado, em nos-
sa opinião, estão ligados diretamente 
com o processo de desnacionalização 
da nossa indústria. O neoliberalismo 
quer a todo custo impor a sua política 
de recessão, que hoje se materializa, 
principalmente, em um ataque frontal 
à CLT. E hoje isto se dá na forma do 
Acordo Coletivo Especial (ACE), ante-
projeto proposto pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC (CUT).

Qual sua opinião sobre o ACE?
Para nós, esse projeto flexibiliza os 

direitos trabalhistas, pois permite que o 
negociado prevaleça sobre o legislado 
através de acordos por local de traba-
lho. Os defensores deste projeto dizem 
que os trabalhadores têm condições 
de rejeitar possíveis retrocessos. Mas 

sabemos muito bem que as empresas, 
detentoras do poder econômico, pos-
suem um enorme poder de chantagem. 
A FIESP, por exemplo, já chegou a pro-
por a redução em 20% do salário dos 
trabalhadores. E caso os trabalhadores 
não aceitassem, ameaçava com demis-
sões sob o discurso da competitivida-
de. Que negociação é essa? Por isso, a 
lei existe para proteger os mais fracos. 
Descartar a lei é barbarizar o conflito 
entre trabalhadores e patrões. E, além 
disso, a lei não impede avanços, ape-
nas retrocesso. E se quiser melhorar, 
basta fazer isso através de Acordo Co-
letivo, não precisamos de ACE.

Qual a sua opinião sobre a relação 
entre as centrais e o Governo? De 
que forma a CGTB se posiciona?

Defendemos a autonomia e a inde-
pendência dos sindicatos frente às em-
presas e ao Governo. No caso da CGTB, 
somos radicais quando o Governo acer-
ta e radicais quando o Governo erra. 
Quando assumiu a presidência, Lula 
acabou com as privatizações (Petro-
brás, Correios...), sofrendo uma gran-
de campanha raivosa de preconceito. 
Mas hoje entendemos que existe uma 
paralisação da indústria nacional, dos 
investimentos em nossas empresas. E 
a defesa pelo fim dos leilões, contra a 
taxa de juros aplicada e pelo fim de do 
fator previdenciário, sem alternativas 
que representem outro retrocesso, fa-
zem parte da nossa luta pela retomada 
do crescimento econômico.

Pereira milita no movimento sindical 
desde 1979. Economista, iniciou sua mili-
tância em cooperativas da Capital de SP e 
fez parte do histórico Conclat – congresso 
que desencadeou a criação da CUT em me-
ados de 1980.

Assembleia sobre mudança estatutária acontece no dia 10/01 
Acontece no dia 10 de janeiro, na sede e 

sub-sede do Sindicato, com 1ª chamada às 
17h30 e 2ª chamada às 18h, Assembleia de 
alteração estatutária. No total, serão avalia-
dos e votados pela categoria a mudança e/ou 
inclusão de seis itens ao texto atual.

O primeiro trata da alteração do artigo 1º 
para incluir na categoria representada os em-
pregados do setor de fertilizantes e do setor 
de termoelétrica, uma vez que a companhia 
tem construído ou comprado termoelétricas 
operadas por petroleiros e, no caso de fertili-
zantes, tem atuado também nesta área. Para 

o Sindicato, toda atividade que a Petrobrás 
estiver à frente, os empregados envolvidos 
nesse processo são petroleiros.

O segundo item trata da exclusão da 
frase “... mediante aprovação da assem-
bleia geral” no inciso I - Art.2°, pois este 
trecho tem engessado a atuação Jurídica 
do Sindicato. Com base nessa frase, a 
empresa tem recorrido à Justiça para que 
toda e qualquer ação judicial do Sindicato 
só possa ser levada adiante com aprova-
ção em assembleia, sendo que por força 
constitucional o Sindicato tem legitimida-

de para representar a categoria.
O terceiro item, que tem por objetivo 

adequar o inciso IV - Art.11º à legislação, 
prevê a inclusão da frase “..por 2/3 da Dire-
toria Colegiada ou por abaixo assinado com 
pelo menos 2/3 ou no quantitativo máximo 
de 1/5 dos associados quites com suas obri-
gações.

Já o quarto item tem por objetivo a in-
clusão do Inciso IX - Art.11°, permitindo que 
assembleias que tenham como ponto de vo-
tação apenas a deflagração de movimentos, 
greves, paralisações e atrasos também se-

jam realizadas na base. Isso afetaria, princi-
palmente, as plataformas, que hoje por força 
estatutária não podem realizar assembleias.

Já o quinto item (Inclusão do Inciso X 
- Art. 11°) trata da participação em assem-
bleias de membros da categoria que exerçam 
cargos de confiança imediata do emprega-
dor. Neste caso, será discutido se gerentes 
(sócios ou não) podem ou não participar de 
assembleias.

O sexto e último item visa ratificar a cria-
ção do Departamento de Mulheres (Inclusão 
do Inciso X - Art.14º).



Boletim n° 75  - maio de 2012BOLETIM DO SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA I dezembro 2012 4

EXPEDIENTE O Petroleiro  
Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248, Santos - SP -  
Telefax (13) 3221 2336 - Sub-sede: Rua Auta Pinder, 
218, Centro, São Sebastião - SP - Tel.: (12) 3892 1484 -  
E-mail: sindpetro@uol.com.br - Coordenador 
Geral: Cesar Caetano: (13) 9164.8330 - Diretor de 
Comunicação: Adaedson Bezerra Costa - Edição: 
Leandro Olimpio  (13) 9141.0928 - Diagramação: 
Carolina Mesquita e Leandro Olimpio - Estagiária: 
Nilsen Silva - E-mail: imprensa@sindipetrosantos.
com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: 
Gráfica Diário do Litoral.

FALE COM OS DIRETORES 
DIRETORES LIBERADOS (Base Santos)
Ademir Gomes Parrela: (13) 9164.3441 
Cauê Cavalcante (13) 9142.7174
César Caetano (13) 9164.8330
Paulo Gilberto de Almeida (13) 9138.0453

DIRETORES LIBERADOS (Base São Sebastião) 
Afonso Muniz (12) 9719.3825 
João Luis Cravo (12) 9148.7081

LINK DIRETO: http://tinyurl.com/atp8v42

FALE TAMBÉM COM OS DIRETORES DE SUA BASE!
ACESSE O NOSSO SITE! Lá, você encontrará a lista completa de celulares

* Fabíola Calefi e Raíra Coppola
A presidente da Petrobrás, Maria das 

Graças Silva Foster (na imagem acima), 
participou no dia 29 de novembro de 2012, 
do Encontro Nacional Mulher, Ciência e 
Tecnologia. Nesse encontro, a presidente 
fez um discurso eloquente e destacou que 
a participação no evento faz parte de um 
plano de ação da companhia para a obten-
ção, pela quarta vez, do Selo Pró-Equidade 
de Gênero do Governo Federal.

Nós, do movimento sindical petroleiro 
independente, avesso às amarras do sin-
dicalismo chapa branca, temos o dever de 
esclarecer a categoria sobre a enorme con-
tradição de tal “objetivo”.

A REALIDADE X O DISCURSO
As mulheres trabalhadoras da Petro-

brás vivem uma realidade completamente 
diferente daquela construída nos discur-
sos e propagandas da Petrobrás sobre a 
questão de gênero. E não são apenas os 
dirigentes sindicais que dizem isso. As 
petroleiras, que diariamente sofrem com 
a negligência da companhia nesse campo, 
sabem disso.

Para se ter uma ideia, as petroleiras que 
trabalham na área operacional não têm se-
quer a garantia de banheiros e vestiários fe-
mininos. Já aquelas que trabalham embar-
cadas não possuem camarotes exclusivos, 
tendo que dividi-los muitas vezes com os 
homens. As trabalhadoras indiretas, grande 
número entre os empregados terceirizados, 
nem têm o direito à licença maternidade ga-
rantido, e quando consegue é sob o custo 
de um forte e sistemático assédio moral.

Os casos de assédio sexual, apesar de 

serem um grande tabu nos corredores da 
alta cúpula da empresa, também fazem par-
te desta triste realidade. E, evidentemente, 
a maior parte desses casos é motivada por 
gerentes que usam e abusam do poder, 
convictos de sua condição de intocáveis. As 
punições formais e brandas a esses geren-
tes, que insistem em “cair pra cima”, são 
reflexo desse enorme e perigoso sentimen-
to de impunidade que estimula e multiplica 
os casos de assédio sexual na empresa. 
Enfim, as mulheres não têm voz na hora de 
reivindicar direitos mínimos.

Em contrapartida, a Carta da Presidente, 
enviada a toda força de trabalho em 10 de 
dezembro, traz um trecho muito interessan-
te: “Por isso, convido cada um de vocês a 
assumir comigo o compromisso de atuar 
firmemente para identificar e eliminar todas 
as formas de discriminação, inclusive as 
mais sutis, muitas vezes as mais nocivas ao 
ambiente corporativo”. Então, vamos lá:

Podemos citar como exemplos recen-
tes formas de discriminação que devem 
ser eliminadas a demissão da companheira 
Ana Paula, do Terminal Cabiúnas, base do 
Norte Fluminense, que mesmo exercendo 
seu mandato na CIPA e candidata ao CA da 
Transpetro foi demitida por denunciar as 
condições inseguras de trabalho. Em outro 
caso, este na UTGCA, aqui no Litoral Pau-
lista, a gerência afirmou que preferia trocar 
uma empregada que trabalhava na área por 
um trabalhador homem a ter que adequar 
um banheiro feminino. E na mesma semana 
do dia 29, um médico do trabalho da RE-
FAP ao palestrar sobre a questão do ben-
zeno para os integrantes da CIPA afirmou 
que a empresa deveria “proibir” mulheres 

de trabalharem nas áreas com exposição ao 
benzeno porque acarretam grande prejuízo 
à empresa ao serem afastadas no período 
de gestação e na licença maternidade.

Ou seja, concordamos com a presidente 
quando diz que devemos combater os ca-
sos mais sutis, mas devemos alertá-la que, 
infelizmente, não temos apenas casos sutis 
de discriminação, mas sim acontecimentos 
escancarados e públicos que até agora não 
foram solucionados.

Há quem diga que esses são casos 
isolados, mas poderíamos citar uma lista 
enorme de casos de assédio moral, sexual, 
humilhação, retirada de direitos e explora-
ção dentro do Sistema Petrobrás contra as 
mulheres e o conjunto dos trabalhadores. 
Por isso, é uma violência contra essas 
trabalhadoras, que tanto sofrem cotidia-
namente, a empresa ganhar um selo de 
“equidade de gênero” ou dizer que apóia a 
luta pelos direitos humanos.

Infelizmente, ter uma mulher na Pre-
sidência da República ou na presidência 
da Petrobrás não assegura por si só os 
direitos das mulheres trabalhadoras. Pelo 
contrário, quando não se reverte em políti-
cas concretas em defesa das mulheres dis-
semina uma ideologia de empoderamento 
da mulher, cuja lógica perversa é nos con-
vencer de que com esforço e muita garra 
todas as mulheres são capazes de alcançar 
altos cargos, deixando de lado nossas rei-
vindicações e tarefas históricas.

A realidade para a maioria das mulhe-
res trabalhadoras não permite que criemos 
ilusões sobre tal empoderamento. No mer-
cado de trabalho, somos quase 50% da 
força de trabalho, mas ganhamos de 30 a 

70% menos que os homens, nas mesmas 
funções. Somos 40% dos chefes de famí-
lia, tendo que exercer a dupla jornada de 
trabalho, com duas horas a mais de traba-
lho que os homens, afinal somos forçadas 
a continuar “cuidando do lar”. Sem contar 
com a violência que a mulher enfrenta: a 
cada 5 horas duas mulheres morrem por 
motivos de gênero. Apenas na Baixada 
Santista os índices de estupro subiram 
92% em relação ao ano passado.

Como as mulheres que vivem essa re-
alidade podem alcançar uma boa coloca-
ção no mercado de trabalho? Quem dirá, 
tornarem-se engenheiras e ainda disputar 
cargos em empresas como a Petrobrás.

Por isso, as mulheres petroleiras preci-
sam unir-se às reivindicações da categoria 
petroleira e junto com os companheiros 
homens exigir melhores condições de tra-
balho, reconhecimento do agente benzeno 
para direitos como afastamento da ativida-
de (não do trabalho) durante a gestação e 
Licença maternidade garantida (inclusive 
para as terceirizadas), aposentadoria es-
pecial e salário igual para trabalho igual, 
assim como bandeiras mais gerais, que 
colocadas em prática também elevariam 
nosso padrão de vida como a luta por 
uma Petrobrás 100% estatal, a revisão do 
PCAC, o fim da tabela congelada, a esco-
lha pelo Petros BD, dentre outras medidas 
para assegurar uma vida laboral digna e 
uma aposentadoria decente.

* Fabíola é petroleira do Compartilhado 
Santos e Raíra é petroleira da RPBC. Fazem 
parte da direção do Sindipetro-LP e atuam 
no Departamento de Mulheres.

A REAL IDADE 
DAS  MULHERES
P O R  T R Á S  D O  D I S C U R S O
D O  E M P O D E R A M E N T O

PRESTE ATENÇÃO ANTES DE ASSINAR O ASO!
SE NÃO CONTIVER OS RISCOS A QUE VOCÊ ESTÁ EXPOSTO, ESCREVA!
Eu... declaro ter efetuado os exames que constam deste ASO, porém não observo a descri-
ção dos riscos a que estou exposto durante minha atividade profissional, conforme segue:

Esses seguem como exemplos para o empregado  colocar no ASO sem prejuízos de outras 
substâncias a que esteja exposto.

Exposição a BTX 
(composto com Benzeno, Tolueno e Xileno);
- Ruído
- Hidrocarboneto;
-H2S
- Biológico
- Vibração
- Particulados no ar

aSINDICATO LANÇA GUIA DOS ASSOCIADOS
O Sindipetro-LP disponibiliza à categoria  

uma cartilha que traz de maneira resumida e 
fácil os atendimentos realizados pela entidade 
em sua sede e sub-sede, além das parcerias 
firmadas com clínicas e demais instituições da 
região. A cartilha está disponível em nosso site 
oficial e também em nosso boletim eletrônico. 


