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Os atrasos realizados pelos petrolei-
ros de turno da RPBC, que comple-

tariam 30 dias em 26 de março, foram 
suspensos pelos trabalhadores, no dia 
22 de março, após um recuo da em-
presa. Pressionada pela mobilização e 
pelo agendamento de uma assembleia 
para discutir a deflagração de uma gre-
ve, a gerência da refinaria finalmente se 
dispôs a negociar e atendeu reivindica-
ções importantes da categoria.

Com isso, os trabalhadores do 
turno das 15h do dia 22 entraram na 
refinaria com uma importante vitória: 
o retorno do 7º técnico de operação 
ao quadro da URCA, cuja redução do 
quadro mínimo – aplicada em 25 de 
fevereiro – havia sido o estopim de 
uma reivindicação antiga dos traba-
lhadores: a discussão do efetivo de 
toda a refinaria, até então negligen-
ciada pela empresa.

Além do retorno do 7º operador, 
em reunião com o Sindicato nos dias 
20 e 21 de março, o Gerente Geral da 
refinaria também garantiu outros com-
promissos (veja na ao lado).

Apesar dessas conquistas, o Sindi-
cato não deixou de cobrar as demais 
reivindicações e demandas não atendi-
das. Neste sentido, reforçou a neces-
sidade de revezamento dos gerentes e 
supervisores por entender que o rodí-

zio é um importante instrumento que 
a empresa tem nas mãos para evitar 
novos casos de assédio moral e per-
seguição. Outra solicitação reforçada 
pelo Sindicato é de que a companhia 
faça um levantamento do número de 
empregados do turno que estão traba-
lhando no ADM, mas recebendo seus 
salários de acordo com o regime de 
turno. Neste sentido, cobrou que após 
a coleta desses dados os trabalhadores 
sejam devolvidos ao turno ou definiti-
vamente indenizados.

Em relação ao quadro mínimo da 
unidade, além das discussões já garan-
tidas entre os trabalhadores e o Gerente 
Geral, o Sindicato atuará para que esse 
debate seja discutido em nível nacio-
nal, com o RH Corporativo da empresa 
e com o setor de Abastecimento.

O Sindicato parabeniza os traba-
lhadores pela força demonstrada du-
rante todos esses dias de mobiliza-
ção. Mas alertamos de que a vitória, 
embora importante, ainda é parcial. 
Por isso, ressaltamos a necessidade 
de que a categoria continue mobiliza-
da, pois a luta por mais segurança no 
local de trabalho não acabou.

A velha máxima de que “só com lu-
tas há conquistadas” mais uma vez foi 
confirmada pelos trabalhadores.

MAIS UM PASSO NA LUTA POR SEGURANÇA
UM IMPORTANTE BALANÇO SOBRE OS ATRASOS NA RPBC

COM PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES ATENDIDAS, ATRASOS 
REALIZADOS DURANTE 26 DIAS REPRESENTAM UMA VITÓRIA 
DA CATEGORIA, MAS A BATALHA NÃO ACABOU.

CONQUISTAS DO MOVIMENTO
- Retorno imediato do 7º homem da URCA – garantido até a 
conclusão das discussões acerca do quadro mínimo;

- Investigação dos casos de assédio moral e de perseguição 
denunciados pela força de trabalho e pelo Sindicato;

- Garantia de voz aos trabalhadores, com discussão do 
quadro mínimo entre os petroleiros dos turnos e o GG, 
com a presença de representantes do Sindicato. A gerência 
garantiu o compromisso de realizar essas conversas por 
grupo. Elas acontecerão no CEDEM e terão duração de, pelo 
menos, duas horas;

- Garantia do cumprimento do ACT no que se refere à 
aplicação do Código 1052 (antigo 215);

- Garantia do direito à dobra dos petroleiros de turno que 
residem em São Paulo;

- Fim das irregularidades no que se refere ao descumprimento 
do Interstício (intervalo de 11h entre as jornadas de 
trabalho);

- Garantia de que não haverá troca de turno unilateral, sem 
prévia negociação com o trabalhador, seja da operação, 
enfermagem, técnico de segurança ou inspetor de 
segurança;



RPBC
BOICOTE Mais uma vez, a empresa boicotou a participação da categoria na Comissão Nacional do 
Benzeno. Apenas um membro do GTB da refinaria foi liberado pra Porto Alegre. É dessa forma que a 
empresa se preocupa com a segurança dos trabalhadores...

BANHEIRO LIVRE Depois dos atrasos, que também reivindicaram o fim do assédio moral, os traba-
lhadores e o Sindicato esperam que não aconteçam mais casos, no mínimo, “inusitados” na refinaria. 
Dentre eles, supervisor dentro de banheiro apressando o pessoal pra ir embora. Mais uma dessa e a 
gente denuncia novamente!

TERMINAIS TRANSPETRO (PILÕES E ALEMOA)
NESSA EMPREITEIRA, FÁCIL SÓ O NOME Parece que a Transpetro já considera a EasyCar uma filha 
que sempre deve ser perdoada por seus “erros”. O assédio moral sobre os motoristas continua. E o pior: 
através do preposto. Em vez de se preocupar com a situação da frota, que não é nada boa, fica vigiando 
os trabalhadores. A conversa é que existe uma lista de demissão. Até agora, já foram dispensados três 
motoristas e a rapaziada já está há dois meses sem salário e andei sabendo que eles calculam a hora 
extra somente a 30%.  

PRA GENTE, LATARIA. PROS CHEFES... Pros petroleiros, a EasyCar oferece transporte de pior quali-
dade. Mas pra gerentada o transporte é coisa fina. Pra se ter uma ideia, os carros da execução (manu-
tenção) continuam danificados, cheios de problema. E já aviso: se acontecer um acidente, o fiscal de 
contrato tá sabendo.

UM CASO SEM SOLUÇÃO? Continua sem solução um caso absurdo no terminal. Depois de sofrer um 
acidente de trabalho, um vigilante terceirizado continua em casa por imposição da empresa. A justifica-
tiva é que ele não faz parte do quadro de empregados da empresa. Na prática, o que ela quer é forçar o 
companheiro a pedir demissão. Por causa dessa sacanagem, ele tá recebendo apenas o salário básico. 

PERSEGUIÇÃO Tem petroleiro do Compartilhado perseguindo os trabalhadores. E faz tempo. O cara é 
fiscal de contrato, mas a única coisa que sabe fazer é fiscalizar o pessoal. Persegue vigilantes terceiriza-
dos, inspetores de segurança próprios... Até câmeras de segurança ele usa e ainda gosta de analisar e 
aprovar ou não atestado médico. Já denunciei e até agora nada.

POLUIÇÃO SONORA O pessoal que até hoje trabalha em contêineres quer saber só uma coisa: até 
quando vão ter que aguentar o ruído que vem do frigorífico do restaurante? A conversa é que ficariam 
ali até serem transferidos para Santos, mas já se passou mais de 1 ano e até agora nada. Desse jeito, é 
melhor providenciar um protetor auricular, de tanto barulho.

SERV-SAN I A Serv-san já é, infelizmente, cadeira cativa no Petrolino. Quadro reduzido, assédio moral, 
jornada exaustiva, demissão arbitrária. O contrato é gerido pelo SA Transpetro, que até agora nada 
fez.  Pra piorar, demitiu uma empregada porque ela precisou levar a filha no médico e faltar no serviço. 
Mesmo com o atestado médico da filha não teve conversa.

SERVI-SAN II Se por um lado, a empresa maltrata os trabalhadores, de outro ela... também maltrata a 
frota de veículos. O caminhão de coleta de lixo tá com vazamento de óleo e problemas mecânicos. Cadê 
o SMS pra ver e resolver isso? E o pior, a Kombi que é usada pra transportar o pessoal é usada no fim 
de semana para coletar lixo. Aí, você me pergunta: “e a fiscalização?” Segundo a preposta, “ela não deve 
satisfação pra ninguém”.

TQM, MAIS UMA VEZ, FAZENDO COISA ERRADA Fundo de garantia irregular, descumprimento do 
ACT, salários atrasados. É assim que a TQM trata os trabalhadores, que não aguentaram e fizeram 
importantes mobilizações no mês passado. Tão importantes que a gata ameaçou demitir quem não 
voltasse ao trabalho. Tudo isso com a conivência da Transpetro. E o livre direito de greve?

ENCHENTE EM PILÕES Um empregado do setor de TI de Alemoa se acidentou em Pilões, mas foi aten-
dido na RPBC. Por quê? No terminal não existe profissional de saúde, nem local para atendimento, nem 
veículo. Nada. Ele teve que ser socorrido por carro particular!

QUANTO VALE OU É POR QUILO?  Na USA Transpetro o trabalhador que precisa de transporte para 
fazer exame médico tá lascado! Soube de um caso que o companheiro esperou 1h40 para  ser levado 
ao laboratório e com isso perdeu o exame. Além disso, o motorista o largou lá e a chefia disse que ele 
esperasse que alguém vinha buscar. Cade o padrão de atendimento de transporte de pessoas?

UO-BS - PLATAFORMAS
FESTIVAL DE COMIDA JAPONESA. SÓ QUE NÃO Em Mexilhão, daqui a pouco as refeições devem ser 
apenas de comida japonesa. Afinal, já tem gente pensando em sentar no chão pra comer porque não 
tem cadeira suficiente. Até o GG da UO-BS, quando visitou a plataforma, reclamou das diversas cadeiras 
quebradas. Ele pediu que resolvessem a pendenga, mas ainda tem peão comendo em pé. Outros, dão 
aquela apressada no companheiro, que precisa comer mais rápido pra ceder um lugar. Esse é o padrão 
Petrobrás de qualidade. Que beleza... 

BENZENO EM MERLUZA Merluza é a 1ª plataforma no Brasil a ser cadastrada no Ministério do Trabalho 
como unidade que tem Benzeno acima de 1%. Até aí, tudo bem. Mas até hoje os trabalhadores e o 
sindicato não têm acesso, por meio eletrônico, ao PPEOB. E olha que a CIPA sempre pede, mas o SMS 
enrola, enrola e nada. Será que é difícil cumprir a legislação? É um direito do trabalhador.

CONVERSA FIADA Em um curso de GTB da UO-BS, em vez de discutir os problemas das unidades e 
admitir os riscos enormes do benzeno à saúde, a empresa usou o espaço para apresentar o seu lado da 
moeda. Ela quer a todo custo derrubar a legislação, que é clara: não existe limite seguro de exposição 
ao benzeno. Ponto final.

VERDADE TEM QUE SER DITA Andei dizendo que as petroleiras que trabalham no turno em 
Merluza tavam sendo discriminadas, mas preciso dizer que elas têm um banheiro no terceiro 
piso do casario. Esse local foi disponibilizado para não atrapalhar as companheiras que estão 

dormindo no camarote. 

“MAL ENTENDIDO” OU CALÚNIA? Uma orientadora da empresa disse o seguinte num curso de GTB: 
“Não tentem fraudar as medições ambientais, porque nós temos como pegar”. Questionada sobre o 
porquê da afirmação, disse que um operador enfiou a cabeça e parte do tronco dentro da canhão du-
rante o lançamento de um PIG pra fraudar o resultado. Um Geplat presente explicou que houve um “mal 
entendido” e que o operador estava se esforçando pra resolver um problema da empresa. Não dá pra 
aceitar esse tipo de acusação. A responsável por essa declaração infeliz deve se retratar!

TEBAR
E A JUSTIÇA FOI FEITA O pessoal que trabalha para a Proen andou passando por maus bocados com 
tanta coisa errada. A lista de irregularidades era imensa desde corte de vale-refeição, assistência médica 
e os trabalhadores eram obrigados a lavar os uniformes contaminados em casa. O mais incrível é que a 
gerência de contrato que deveria fiscalizar tanto trambique, ficava de olhos fechados. E depois de tanta 
pressão para acabar com essa farra, houve a quebra do contrato. Esperamos que os companheiros 
não sejam prejudicados em suas rescisões. O Gerente de contrato deve bloquear a fatura para quitação 
dessas rescisões.

CADÊ A GERÊNCIA DE CONTRATO? E A HISTÓRIA SE REPETE! Os chefetes da Segurança Patrimonial 
ESSENCIAL entregaram o contrato antes que ele acabasse e deixou os companheiros a ver navios. Cade 
a fiscalização? Isso já virou palhaçada! Esperamos que não apareça nenhuma surpresa!

QUEM FALA O QUE QUER...A Diretoria do Sindipetro- LP se reuniu com gente graúda da unidade para 
resolver o problema do rango servido para os trabalhadores dos turnos. A situação que estava encami-
nhada tomou outro rumo graças a um bom senhor que resolveu ameaçar os companheiros e ainda deu 
a entender que rolou maracutaia entre Sindicato e empresa. Se não tem o que falar, feche a boca!

CONSTRUÇÃO DESCONSTRUÍDA O novo laboratório que construíram na unidade está com vários 
problemas no projeto e na execução. O duro é que o GG não se posiciona. O lugar tá deixando a dese-
jar na segurança, não atende a NR-17 e fere o código de obras da cidade. As RTA´s que foram feitas 
viraram história para boi dormir. Elas são abertas, mas não têm encaminhamento ou simplesmente 
são encerradas sem o menor tratamento (vazão das coifas/capelas, piso escorregadio e inadequado 
que não atende as NR´s,etc). A coisa tá tão ruim que o Sindicato levou o problema pro RJ e até agora 
nada!

SEM BATERIA E VERGONHA Um principio de incêndio no Dique do TQ-17 mostrou bem a situação do 
Tebar. O negócio começou a pegar fogo quando a Viatura de Combate a incêndio foi requisitada para 
resolver o problema e o veículo não funcionou porque não tinha bateria! Isso é uma vergonha!

É MANOBRA OU NÃO? No inicio do mês o Consórcio Queiroz Galvão abandonou a nova ETE e entre-
gou a obra para o Coordenador de Operações. Nos dias 11 e 12 de março, ele ordenou que a Unidade 
operasse somente até 0h porque haveria inspeção feita pela CETESB. A grande dúvida é se essa mano-
bra foi para mascarar analises da CETESB. O Órgão encaminhou técnicos com experiência para avaliar 
as instalações ou enviou somente técnicos para verificar as construções prediais sem se preocupar 
com os descartes de possível água contaminada?

A LEI ÁUREA JÁ FOI ASSINADA A chefia da Mazzina esqueceu que não existe mais escravidão! Ela 
obriga os companheiros a trabalharem 15 dias sem folga. Onde já se viu isso? E a palhaçada não para 
por aí porque tem chefete lá e preposto que ficam assediando a rapaziada para ninguém denunciar 
essa sujeira. A única coisa que esquecem é que eles não estão todos os dias no terminal porque inven-
taram um revezamento que não existe. Tá na hora da fiscalização acabar com esse desmando!

UTGCA
DIGA AONDE VOCÊ VAI QUE EU VOU VARRENDO Ouvi na rádio peão que um gerente de contrato foi 
denunciado no Ministério Público, arranhando a imagem da empresa. Acho que a nova gerente de RH 
tem que utilizar seus contatos na Auditoria Internacional pra solicitar uma varredura nos contratos da 
UO-BS.

QUANTA EMOÇÃO! E depois de tanto tempo tomando nota baixa no ISE, o gerente Arpão teve a grata 
surpresa de saber que os índices subiram. A surpresa foi tanta que o cara até chorou. Haja coração!

ELE TÁ QUERENDO TROFÉU O Gerente Presuntinho anda assediando e tentando criar diferenças entre 
os trabalhadores. O cara cismou que a Equipe de Sobreaviso tem que ser melhor que as outras que 
atuam no ADM. O negócio tá tão acirrado que ele deixou claro que a prioridade de cursos e treinamen-
tos é para esses trabalhadores. Pessoal, não caia nessa. A hora é de união!

O CARA BEM QUE TENTOU Mesmo depois de tentar vetar a compra de cadeiras novas para a sala 
de controle, o famoso Arpão teve que nos engolir. Com pressão da base e insistência do Sindicato, o 
Arpão foi obrigado a liberar a compra. Ponto pros trabalhadores.

E TOME LAMBANÇA! Após a troca de parte da fiscalização do contrato de manutenção entre UTGCA e 
IESA fiquei sabendo das lambanças que andam acontecendo. A gerência tem que arregaçar as mangas 
e pedir auditoria em todos os contratos que existem na unidade. Existe muita sujeira aí.

CASO DE POLÍCIA A EMBRASP limou os 18% de Auxilio Seguro de Porte de Arma que está no ACT da 
categoria e a fiscalização nada fez. O povo só entende na base da pressão e nada como cortar a grana 
que a empresa recebe e repassar aos trabalhadores prejudicados. Acho bom o Gerente de RH abrir 
bem os olhos e começar a acelerar o processo de auditoria dessas terceirizadas. E que seja sem vista 
grossa dos fiscais e gerentes de contrato. Pessoal da Vanguarda, estamos de olho em vocês!

TEM NOVIDADE POR AÍ E não é que tá surgindo uma nova modalidade de contrato? O duro que essa 
novidade só foi feita para prejudicar os terceirizados e aumentar cada vez mais os lucros das contrata-
das. Estamos de olho nessa lambança porque para nós isso tá cheirando a precarização de trabalho.

PETROLINOmeteBRONCA!
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VITÓRIA EM 1ª  INSTÂNCIA

JUSTIÇA DETERMINA QUE PETROBRÁS CORRIJA SISTEMA 
SAP E REGULARIZE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 

As irregularidades cometidas pela 
Petrobrás no pagamento de horas 
extras dos petroleiros que trabalham 
em horário flexível podem estar com 
os dias contados. Uma ação ingres-
sada pelo Sindicato na Justiça, que 
atinge principalmente os trabalhado-
res de Nível Superior e Ensino médio 
dos prédios administrativos de San-
tos (UO-BS e Compartilhado), se saiu 
vitoriosa na Justiça de Santos, em 
decisão de 1ª instância.

De acordo com a decisão, o SAP 
(sistema usado pela empresa para 
burlar o pagamento das horas extras) 
deve ser corrigido para que a empresa 
realize, efetivamente, o pagamento das 
horas extras até hoje não realizado. A 
decisão é retroativa e por isso contem-
pla, inclusive, as horas extras realiza-
das nos últimos cinco anos (a partir de 
1º de setembro de 2007). Segundo a 
Juíza Federal do Trabalho, “impõe-se 
a retificação dos sistema SAP da ré 
a fim de que, superando o limite por 
esta fixado de 32 horas, seja permiti-
da a anotação de horas excedentes, 
cumulativamente, para compensação 
ou pagamento oportuno...”.

O que vinha ocorrendo e ainda 
ocorre até esta decisão é que, de-
vido à grande demanda de trabalho 
nas unidades, jornada excessiva, 
pressão por mais produção e metas, 
muitas vezes os empregados traba-
lham mais do que as horas mensais 
estipuladas, gerando hora extra. E a 
Petrobrás, apoiando-se em normas 
internas ilegais e inconstitucionais, 
não vem pagando como deveria as 
horas extras de seus trabalhadores. 
Justamente porque o sistema SAP 
simplesmente deleta essas horas a 
mais trabalhadas. Com isso, o em-
pregado não pode recebê-las e nem 
compensá-las, dando uma parte de 

sua força de trabalho de graça para 
a companhia. 

Neste sentido, a juíza concordou 
com a afirmação do Sindicato que 
a prática da empresa é ilegal, como 
mostramos neste trecho da sentença. 
“É ilícito o procedimento patronal 
ao zerar o banco de horas quando 
atinge o número de 32 horas com-
pensadas, se a companhia exige 
do trabalhador o trabalho extraordi-
nário excedente deste, sendo certo 
que de nada adianta o empregado 
manter o seu controle próprio de 
horas a compensar ou a receber, já 
que unilateral”. 

Na época em que denunciamos este 
absurdo e entramos com a ação na 
Justiça a empresa se movimentou para 
barrar a conquista de um direito desses 
trabalhadores. Para isso, colocou em 
circulação um e-mail aos funcionários 
com o seguinte conteúdo: “verifiquem 
se estão na lista de autores da ação 
movida pelo Sindipetro-LP contra a Pe-
trobrás com relação ao pagamento de 
horas extras”. O e-mail pedia ainda que, 
caso o trabalhador não concordasse 
com a listagem do seu nome no pro-
cesso, deveria preencher o documento 
anexado e enviá-lo ao RH para que seu 
nome seja excluído da ação coletiva. Ou 
seja, a empresa tentou coagir os traba-
lhadores a desistirem de cobrarem por 
algo que mereciam e era de direito.

Alguns trabalhadores, diante 
deste caso típico de assédio moral, 
recuaram e de fato assinaram o do-
cumento. Entretanto, a própria Juíza 
desconsiderou sua validade por en-
tender que havia um claro conflite de 
interesse, pois a iniciativa partiu da 
empresa. Na decisão, ela cita: “In-
defiro a desistência da ação pelos 
substituídos empregados da ré, eis 
que formuladas sem a assistência 

da entidade sindical, além de acos-
tadas aos autos pela própria ré, a 
parte interessada nas referidas 
desistências”. Ou seja, até mesmo 
para a Justiça essa medida da Petro-
brás foi um escândalo sem qualquer 
amparo legal.

Vale ressaltar ainda que foi estipu-
lado um prazo para a empresa corri-
gir o sistema SAP: vinte dias a partir 
da data em que a Petrobrás tomou 
conhecimento da decisão. Em caso 
de descumprimento, a companhia 
terá que pagar uma multa diária de 
R$ 200,00 por substituído.

Esta decisão representa uma 
enorme vitória para os trabalhadores. 
Entretanto, precisamos dar um passo 
adiante e avançar na luta contra a reti-
rada de direitos. Por isso, chamamos 
todos os trabalhadores enquadrados 
nesta situação a procurarem o Sindi-
cato para mais esclarecimentos. 

É importante ressaltar que o pessoal 
que trabalha em horário flexível e tiver ho-
ras extras zeradas, devem manter quan-
tidade de horas extras que deixaram de 
receber a partir de setembro de 2007 a fim 
de possibilitar o pagamento das mesmas, 
inobstante a Justiça tenha determinado 
que a Petrobrás restabeleça através do 
SAP todas as horas extras desde setembro 
de 2007, caso não venha a ocorrer, será 
executado o julgado com os elementos 
fornecidos pelos petroleiros beneficiados.

O Departamento Jurídico estará 
de portas abertas para tirar qualquer 
dúvida. Além disso, fazemos um con-
vite: SINDICALIZEM-SE! 

A história já mostrou que as con-
quistas só vêm com lutas. E essas 
lutas somente podem ter um desfe-
cho vitorioso se forem coletivas. In-
dividualmente, pouco conseguimos 
avançar. 

É PRECISO SE SOMAR NA LUTA! 

Inscrições para o FUTEBOL SOCIETY estão abertas
Estão abertas as inscrições para a edição 2013 

do Campeonato de Futebol Society do Sindipetro-
LP. As inscrições das equipes podem ser feitas na 
secretaria do Sindicato pelo representante/capitão 
do time. Em uma segunda etapa serão coletados 
os dados de todos os integrantes do grupo.

As partidas acontecerão, novamente, na qua-
dra (coberta) do Clube Atlético Santista (Avenida 
Washington Luis, 105, Boqueirão). Logo após as 
inscrições, o Sindicato irá agendar reuniões com 
os representantes das equipes para definir o re-
gulamento e a forma de disputa do campeonato, 

assim como a tabela de jogos.
Na última edição, disputada em 2011, a equipe 

campeã foi o CEPE (imagem ao lado), que apli-
cou uma goleada na grande final contra o time 
Vale da Vida. A partida, realizada em novembro 
daquele ano, ficou em 6×1.

ENCHENTES 
EM CUBATÃO
AINDA CAUSAM VÁRIOS 
TRANSTORNOS NO
TERMINAL DE PILÕES

Após mais de 40 dias da en-
chente que castigou a cidade de 
Cubatão, os petroleiros do Termi-
nal de Pilões ainda sofrem com os 
reflexos do temporal. Muitas das 
salas do Terminal ainda perma-
necem com cheiro forte de mofo 
e derivados de petróleo. Como já 
era de se esperar, a Gerência Ope-
racional do Terminal trabalhou 
concentrada e trouxe de volta à 
normalidade suas operações pou-
cos dias. Parabéns para todos! 
Porém, e a sala das equipes que 
trabalharam para esse resultado 
importante? Nada! 

O Setor de Dutos nem mesmo 
conseguiu retornar a própria sala, 
pois ainda não foram recompostas 
as instalações elétricas do local. A 
Sala do Serviço Social está com 
um odor tão forte que não é possí-
vel permanecer de porta fechada. 
Todas as outras salas estão com 
cheiro e com a parede e calhas de 
passagem sujas.

Quando as Gerências res-
ponsáveis são cobrados, alegam 
questão de preço de execução de 
serviços. Dá pra acreditar? Uma 
empresa, que prega tanto sua pre-
ocupação com seus funcionários, 
não consegue agora se acertar 
com preços e priorizar o bem estar 
dos empregados... 

Enquanto isso, os trabalhado-
res é que sofrem para continuar 
exercendo sua atividades no meio 
da bagunça...

Decisão beneficia os trabalhadores de Nível Superior e Ensino Médio dos prédios 
administrativos de Santos, que até hoje vinham sendo prejudicados pelas manobras da 
empresa para zerar as horas a mais trabalhadas

O Sindipetro-LP disponibiliza à ca-
tegoria o guia dos associados – uma 
cartilha que traz de maneira resumida e 
fácil os atendimentos realizados pela en-
tidade em sua sede e sub-sede, além das 
parcerias firmadas com clínicas e demais 
instituições da região. Acesse nosso site  
www.sindipetrolp.org.br.

CARTILHA DE BENEFÍCIOS
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FALE COM OS DIRETORES 
DIRETORES LIBERADOS (Base Santos)
Ademir Gomes Parrela: (13) 9164.3441 
João MARCOS (13) 9137.9972
César Caetano (13) 9164.8330
Paulo Gilberto de Almeida (13) 9138.0453

DIRETORES LIBERADOS (Base São Sebastião) 
EDUARDO João da Silva (12) 9107.8634 
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

Novos leilões do petróleo, nova 
reforma da previdência, Acordo 
Coletivo Especial (ACE). Esses 

são apenas alguns dos ataques que 
se desenham neste período contra os 
trabalhadores brasileiros. Justamente 
para dar uma resposta a essas medi-
das, com a organização independente 
dos trabalhadores, será realizada a 
Marcha a Brasília em 24 de abril, com 
a presença de diversas entidades sindi-
cais, federações e movimentos sociais 
que não se cooptaram e nem abando-
naram suas bandeiras de luta nesses 
dez anos de PT no poder.

A FNP e o Sindipetro-LP também 
estarão presentes nesta coluna de luta-
dores. De nossa base, já está garantida 
a ida de um ônibus para a capital do 
País. Chamamos todos os trabalhado-
res do Litoral Paulista, ativos, aposen-
tados e pensionistas, a se somarem 
neste grande ato. Os interessados em 
participar da marcha podem reservar 
seu nome pessoalmente na Secreta-
ria do Sindicato ou pelo telefone (13) 
3202.1102.

A mobilização promete ser forte, 
com diversas entidades já confirmadas. 
Dentre elas, CSP-Conlutas, correntes 
da CUT como a “CUT pode mais”, Con-
dsef, Andes-SN, Sinasefe, Fenasps, 
Fasubra, Asfoc-SN, MST, Feraesp, 
CPERS, Sepe e ANEL. Ou seja, serão 
petroleiros, metalúrgicos, professores, 
trabalhadores do campo e estudantes 
reunidos em um grande ato unitário 
para rejeitar os ataques aos direitos 
dos trabalhadores, como a reforma da 
Previdência, e a imposição dos Acor-

dos Coletivos Especiais (ACE).
De acordo com o secretário-geral da 

FNP, Ademir Gomes Parrela, a Marcha 
tem um grande significado para os tra-
balhadores. “Essa mobilização vai uni-
ficar as reivindicações, demandas e de-
núncias de milhares de trabalhadores, 
de várias categorias. Isso mostra que, 
apesar de suas diferenças e pautas es-
pecíficas, existe uma luta comum: bar-
rar a tentativa de retirada de direitos e 
impedir que os patrões e os governos 
joguem nas costas dos trabalhadores a 
conta da crise européia”.

UMA ALTERNATIVA CLASSISTA 
FRENTE AOS GOVERNISTAS

Este ato simboliza, também, a reor-
ganização do movimento sindical que 
atravessa o país. Na categoria petrolei-
ra, por exemplo, assistimos ao declínio 
e degeneração da FUP, atrelada à em-
presa e ao governo, e o crescimento e 

fortalecimento da FNP, cujo programa 
é a independência em relação à empre-
sa e a qualquer governo, e a autonomia 
frente aos partidos políticos.

A marcha mostrará ao País que não 
é verdade que todos estão de acordo 
com os atuais rumos da política eco-
nômica do Governo. Mostrará também 
que não é verdade que os que se opõem 
têm compromisso com a oposição de 
direita, como dizem os governistas. 
Precisamos construir e fortalecer um 
terceiro campo, independente e contro-
lado pelos trabalhadores, oposto tanto 
aos rumos do governo petista quanto 
da oposição de direita. Essa necessida-
de se expressa na atual discussão sobre 
os leilões do petróleo. Discordamos da 
atual política do Governo Federal, que 
dá continuidade à venda do nosso pe-
tróleo, mas nem por isso deixaremos 
de lutar contra os ataques da direita à 
Petrobrás.

ACE: PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS 
DOS TRABALHADORES

É no contexto desta política econô-
mica que aparece a proposta de mu-
dança na legislação trabalhista, com a 
adoção do chamado Acordo Coletivo 
Especial (ACE). Esta proposta, surgida 
através do Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, vai ao encontro de outra gran-
de demanda do governo e dos empre-
sários: possibilitar a flexibilização e eli-
minação de direitos dos trabalhadores 
para baratear o custo da mão de obra. 
De acordo com o governo, isso levaria 
ao crescimento da economia e à gera-
ção de empregos. Mas, até hoje, não há 
nenhum dado da realidade que com-
prove essa tese. Esta proposta, caso 
aprovada, vai implicar em uma nova 
onda de flexibilização e precarização do 
trabalho em um país onde o trabalho já 
é muito precarizado.

A UNIÃO FORTALECE A LUTA!
O objetivo da marcha é justamen-

te somar forças dos diversos setores da 
nossa classe que estão lutando por suas 
demandas, construindo assim um polo 
de resistência no país. Precisamos en-
frentar em melhores condições a ofen-
siva das empresas e as políticas dos go-
vernos, federal e estaduais. O momento 
é de somar esforços para fortalecer as 
lutas e a resistência dos trabalhadores 
e da juventude contra a ofensiva dos 
grandes grupos econômicos e as polí-
ticas econômicas dos governos federal 
e estaduais. TODOS A BRASÍLIA DIA 24 
DE ABRIL!

TODOS À MARCHA DE BRASÍLIA EM 24 DE ABRIL

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 

Em virtude do número expressivo de associados com da-
dos inexistentes ou desatualizados, o Sindipetro-LP está con-
vocando a categoria a realizar o recadastramento de suas in-
formações junto à entidade.

Dados como telefone, e-mail e endereço, além de fotos, 
seja de sócios diretos ou de dependentes, estão na lista de 
prioridades desta etapa de atualização cadastral.

As informações podem ser repassadas ao Sindicato atra-
vés da Secretaria. O telefone para contato e esclarecimentos 
é: (13) 3202 1102.

FAÇA JÁ SEU RECADASTRAMENTO!


