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A MAIOR PRIVATIZAÇÃO 
D A  H I S TÓ R I A  D O  PA Í S

DILMA chama Exército contra petroleiros e ativistas e realiza

Um leilão rápido. Menos de uma hora. Foi 
assim, após uma vergonhosa repressão 
do Exército e da Força Nacional, convo-
cados pelo governo Dilma para garan-

tir a maior privatização da história do páis, que 
a maior bacia do pré-sal brasileiro foi entregue 
para as mãos do capital privado internacional.

Trabalhadores, dentre eles muitos petroleiros, 
e integrantes de movimentos sociais contrários 
a este verdadeiro crime de lesa-pátria, foram re-
cebidos com gás de pimenta e balas de borracha 
pelas forças de repressão de Estado no dia 21 de 
outubro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, 
onde o leilão ocorreu. Uma vergonha, uma man-
cha para um governo eleito pelos trabalhadores 
com o discurso de que não entregaria o pré-sal 
brasileiro ao estrangeiro, com o discurso de que 
esta riqueza seria o passaporte para o futuro do 
país.

A oferta para a União de 41,65% do óleo a ser 

produzido na bacia leiloada foi o percentual míni-
mo exigido. Uma bagatela! 

Agora, a área de Libra que, em 10 anos, será o 
maior campo produtor do Brasil, está partilhado 
nas mãos de diversas empresas: a Petrobrás terá 
40%; a Shell, anglo-holandesa, terá 20%; também 
terá 20% a francesa Total e 20% da empresa fi-
cam com as chinesas CNPC e CNOOC – 10% cada 
uma, que começam a entrar pesado no mercado 
brasileiro. Ou seja, 60% são do capital internacio-
nal, estão nas mãos de empresas estrangeiras, 
entre eles, o agressivo capital chinês.

A outra parte do capital estrangeiro, representa-
do pelas empresas Shell e a Total, está nas mãos 
de duas grandes famílias: uma norte-americana, a 
Rockfeller, e outra europeia, a Rothschild, que são 
as duas famílias donas de quase todas as grandes 
petroleiras do mundo, inclusive das ações da Pe-
trobrás que foram negociadas no exterior.

Diante disso, podemos observar que as pe-

troleiras norte-americanas não se retiraram do 
leilão. Elas estão associadas às empresas que as-
sumiram o controle do Campo de Libra. Os donos 
são os mesmos.

As petroleiras internacionais querem explo-
rar imediatamente todo o pré-sal. Assim, podem 
comercializá-lo no mercado internacional e lucrar 
muito com isso. Diante desse projeto, efetiva-
mente a Petrobrás deixa de prestar serviços ao 
povo brasileiro para atender às demandas do ca-
pital privado no mercado internacional.

Por isso, é necessário darmos continuidade a 
uma campanha nacional pela revogação do leilão 
da bacia de Libra e de todos os demais leilões. No 
dia 28 de novembro está marcado uma nova en-
trega, o 12º leilão de blocos exploratórios. Serão 
oferecidos 240 blocos. Destes, 30 são dos novos 
encontrados em Sergipe e 50 são de Alagoas. A 
luta contra a privatização do petróleo brasileiro 
continua!

A LUTA CONTRA OS LEILÕES DO PETRÓLEO CONTINUA!

AS LIÇÕES
DE  UMA GREVE 

HISTÓRICA
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RPBC
VÃO ABRIR UMA PIZZARIA NA RPBC? Já faz quase um ano que a gerência da RPBC anda empurrando com 
a barriga uma resposta decente sobre a comissão viciada do supervisor. Isso tá parecendo o processo do STF 
sobre o mensalão. Será que irá acabar em pizza?

SAI O SUJO E ENTRA O MAL LAVADO Passa uma gestão malfadada da CIPA, começa outra e o dis-
curso não muda! O importante não é saúde e segurança e sim o custo que a prevenção gera. Cadê o 
comprometimento? 

HAJA PACIÊNCIA Tá cada vez mais difícil sair da refinaria. O tempo de espera chega a ser de até meia hora, um 
absurdo. Pela CLT, é claro: não pode passar de 10 minutos. Agora, pra entrar é outra conversa: a empresa quer 
que o peão chegue cada vez mais cedo. Tem que madrugar pra sair de casa! A partir dessa semana a entrada 
já foi antecipada em 10 minutos. Isso não pode ficar assim.

CORTAR O MAL PELA RAIZ As cabeças estão rolando, mas parece que não tá adiantando. O povo tem que 
entender que tem árvore que só gera frutos podres. Por isso, nada melhor para resolver as pendências do que 
cortar o mal pela raiz.

TEM PALAVRA NOVA NO AURÉLIO O verbo agora é procopizar que segundo o dicionário é o ato de justificar 
a retirada de direitos e condições favoráveis dos trabalhadores sem precisar fundamentar, eita evolução orto-
gráfica! 

CHIQUE NO ÚLTIMO E não é que andei sabendo que o cardápio servido para os trabalhadores, durante a greve, 
foi chique no último. Teve uma rapaziada do grupo de contigência que exigiu carne Friboi para desgustar. Não 
sei não, mas acho que na unidade tá cheio de sósia do Tony Ramos!

ALEMOA
TRIO TERNURINHA E na administração da empresa Easy Car, as peripécias do Trio Ternurinha ainda estão a 
todo vapor: diversos funcionários continuam reclamando de assédio moral, privilégio para poucos e punições 
arbitrárias para muitos. Perseguições e ameaças são parte da rotina. E a fiscalização, quando procurada, alega 
não estar por dentro do assunto. Trio Ternurinha, o Sindicato tá de olho em você!

“ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL” SÓ PRA PEÃO. Durante a greve, o que não faltou foi um farto cardápio 
pra contingência. Tinha bolo, sorvete, refrigerante... Parecia até festinha de aniversário. Por outro lado, 
a ceia da zero hora é tão ruim que alguns grupos estão cancelando a ceia e trazendo comida de casa.

SALVE-SE QUEM PUDER Virou várzea o setor de saúde do terminal. Quando existe algum acidente ou 
qualquer problema de saúde, o funcionário é transportado na ambulância sem nenhum profissional da 
área de saúde, só com motorista. Salve-se quem puder!

EDISA P
POR FORA, BELA VIOLA De bonito no EDISA P.... só o nome e a fachada. Parece até área operacional, vamos 
ter que pedir avaliação de agentes químicos e periculosidade. O pessoal do andar térreo tem que conviver 
com emanações da tubulação de rede de esgoto. É um cheiro horrível, o dia todo. As placas de identificação 
do edifício estão caindo em cima dos empregados. As reformas da área externa são feitas durante a semana 
e causam exposição a ruídos altíssimos para quem trabalha perto das portas. Lamentável!

AMS DE CASO MÉDICO A CASO DE POLÍCIA! Os hospitais que atendem os empregados/dependentes conve-
niados pela AMS estão enfrentando um iminente risco de morte! As equipes médicas estão liberando e adian-
tando a alta de paciente, inclusive que passam por procedimentos cirúrgicos antes de 24h de recuperação! A 
questão é que antes de 24h no hospital quem paga é o empregado, se ultrapassa às 24h quem paga é a empre-
sa (alto risco). O que está acontecendo? Será que há orientação da empresa para fazer essa atrocidade?

UTGCA
A LEI DA CHIBATA Os chefetes da Schahin tão achando que a Lei Áurea não foi assinada. Esses “si-
nhozinhos” obrigam a peãozada a trabalhar das 7h às 22h e aos sábados e domingos. Tudo isso sob 
ameaça de demissão. Além disso, pra essa chefia não existe interstício e o desvio de função virou 
rotina. Tem ajudante exercendo atividade de profissionais e profissionais no lugar de encarregados e o 
mais bonito disso tudo é que tem da Eng. Petrobrás. Isso tudo é demais pra mim!

SERÁ QUE ASSÉDIO VIROU MODA? Tem liderança da ELFE (preposto/encarregados) assediando fun-
cionários. O negócio tá tão frenético que até via rádio o povo tá mandando ver. Até o pessoal da Cipa já 
presenciou essa sujeirada. O Gerente do Compartilhado já tá sabendo de tudo.

TEM PAJÉ NA UTGCA Houve a inclusão de dois técnicos de mecânica do sobreaviso na manutenção da 
UTGCA. O que me espantou foi que a gerência do setor não teve critério para isso. Colocou os caras lá pra 
trabalhar e engula quem quiser. O pior de tudo é que quando questionado o gerente respondeu da seguin-
te forma “Quem manda aqui sou eu, tá  pronto e acabado”. Não sabia que tinha pajé nessa unidade!

PRESUNTINHO O Presuntinho já tá ficando famoso, aqui, nesse jornal. O cara agora deu pra desqualifi-
car trabalhador (dentro do DDSMS) quanto à gestão de mudança. E ainda por cima, orienta a rapaziada 
a não seguir o procedimento de gestão de mudança. Eta osso duro de roer! E indo totalmente contra 
os Procedimentos da empresa, por ordem dele, estão sendo incluídas horas de participação de Feiras 
e Eventos como se fossem horas de Treinamento.

E O PRESUNTINHO ATACA DE NOVO! Faz pouco tempo que um terceirizado que trabalhava no planejamento 
foi a óbito. Os trabalhadores ficaram apreensivos porque havia a hipótese da causa da morte ser meningite. 
Para tentar acalmar a rapaziada e não ter que tomar nenhuma atitude, o tal do Presuntinho propagou para os 
quatros ventos (sem embasamento nenhum) que “era praticamente impossível ser meningite”. Depois que o 
atestado de óbito saiu, o Presuntinho ficou com cara de pastel e a gerência teve que se mexer.

FICOU MUDO POR QUÊ? Esse gerente, bem conhecido da rapaziada, que adora meter o bedelho em tudo não 
se manifestou em relação ao vazamento que aconteceu no DPP. Embora não seja gestão direta da UTGCA 
(afretada), era bom que ele se inteirasse com esse tipo de assunto, que realmente importa na unidade.

INOPERÂNCIA Um passarinho me contou que o SMS andou liberando maletas para uso como equipamento 
certificado em área classificada. A zica é que esse material não é adequado e acaba colocando os trabalhadores 
em risco. O que eles vão esperar acontecer para começar a cumprir as normas de segurança da empresa?

CADÊ A GESTÃO DO SMS? Voltamos a viver o velho problema de falta de EPI’s. O negócio é tão manjado que 
se tornou item de pendência para a Cipa resolver. Por onde anda o GG para verificar estes problemas?

SMS VIROU TROPA DE ELITE NA UTGCA Esse pessoal da SMS se tornou a Tropa de Elite da UTGCA. Eles 
não se misturam, pois são os que não andam no transporte do turno. Esse é o único setor que utiliza a 
pick-up exclusiva para atendimento interno e para ir para casa. A troca de turno da rapaziada desse setor 
é feita em casa (bem diferente dos demais). Vamos lá PROCOP! Vamos rever estas pendengas!

CADÊ O AUDITÓRIO? Houve um papo que o pessoal da oficina de manutenção teria uma auditório para fazer 
as reuniões de SMS. O que para minha surpresa não aconteceu! A chefia resolveu dar “aquele jeitinho” e 
instalou um auto falante na oficina. Eu pergunto: “Onde já se viu isso?”. A rapaziada fica empoleirada sem a 
menor condição de participação e segurança. Vamos parar de fazer economia e fazer a coisa certa!

TEBAR
MUSSOLINI É FICHINHA PERTO DO DITADOR DO TEBAR O gerente de operações é um ditador. O cara anda 
demonstrando ser um insano e irresponsável, cheio de caprichos. A coisa tá tão ruim que da até pra listar todos 
os absurdos. 1- Redução de horas extras para a continuidade operacional, quando não existem colaboradores 
em outros grupos; 2- Se algum colaborador precisa fazer dobra de jornada, a pedido do supervisor, este deverá 
pedir benção para o Mussolini Tupiniquim; 3 – Quando não tem navio atracado nos píeres, os operadores são 
obrigados a abandonar a sala de operação e executar as tarefas no parque de transferência e estocagem; 4 – O 
chefete resolveu cortar a “dobra” no trabalho dos operadores da ETE; 5 – Durante o desenrolar da greve, o 
ditador queria saber por que existiam persianas na sala de controle. Como ele não prega ponto sem nó, é nítido 
que logo essas persianas terão fim e os operadores ficarão sem conforto ambiental mínimo; 6 – as operações 
de transferências andaram correndo risco por causa do dedo podre dele. E pra fechar, ele anda dizendo que 
mesmo tendo trabalhado por 20 anos junto ao benzeno, nunca teve problema de saúde. Tá na hora desse rapaz 
baixar o topete e parar de agir como se não existissem leis trabalhistas. Deve ter esquecido que já foi peão.

PELEGO E MATO DÁ EM QUALQUER LUGAR E não é que um supervisorzinho ao furar a greve, passou pela 
rapaziada e foi cumprimentando todo mundo com a maior cara de pau. Numa situação dessas, deveria baixar a 
cabeça de vergonha, mas ainda resolveu abrir a boca pra tentar justificar o injusitifcável. “Faria greve, se todos 
fizessem”. Quanta cara de pau!

THE BOOK IS ON THE TABLE Todo mundo sabe que a maioria dos Nts, que atracam nos píeres, são 
estrangeiros. E apesar da maioria dos técnicos de operação não ter curso de inglês, eles sempre dão 
um jeito de se comunicar. Mas com a greve a pelegada teve que dançar miudinho para se comunicar e 
foi um show de horrores.

PELEGOS DO OIAPOQUE AO CHUÍ Teve um gerente que para manter a unidade operando durante a 
greve moveu céus e montanhas. O Tebar parecia a rodoviária do Tietê de tanta gente que chegava do 
país todo. Tanto esforço para ratificar a pelegagem que ele prega! Isso é uma vergonha de se ver!

PELEGOCÓPTERO NO AR
E não é que na greve tivemos uma nova modalidade de voo? O pelegocóptero! Teve helicópeto saindo 
de Itanhaém pra pegar pelego e deixar na REVAP. Os caras fizeram isso para conseguir furar a greve. 
Tanto trabalho para fazer a unidade funcionar!

MEXILHÃO
SAI GREVISTA, ENTRA PELEGO No decorrer da greve aconteceu um grande absurdo. Os trabalhado-
res que estavam na plataforma foram desembarcados para dar a vez a um monte de pelego. O que a 
rapaziada quer saber é como ficará essa situação. A empresa é que obrigou o desembarque, sendo que 
muitos eram da brigada. E se acontecesse algum acidente, esses pelegos iriam se virar nos 30?

MERLUZA
E A LENGA LENGA CONTINUA Todo mundo sabe que quando trabalhador ganha nível ou não, o gerente tem 
que chamá-lo para conversar sobre seu desempenho. A devolutiva do seu GD/ANPR é uma boa prática e obri-
gação do Gerente. Só não tem acontecido isso porque tem trabalhador ganhando ponto sem justificativa. Os 
beneficiados geralmente são os que exercem tarefas sem PT´s fora dos padrões e com atuação de desvio fora 
da sua função. Quem leva vantagem no processo da ANPR? Aqueles que não questionam, não criam obstácu-
los, não cobram o correto atendimento aos padrões e procedimento. Quem fica próximo do rei, leva.

CIPA DE FACHADA O mandato do pessoal da Cipa tá acabando e ainda existem muitas pendências. A 
Cipa não existe só pra cumprir legislação. Quem foi eleito tem que arregaçar as magas e trabalhar!

CHAMA O SHERLOCK HOLMES O Sindicato foi chamado para a Comissão de Investigação de Aciden-
tes, só que apesar da nossa presença nada foi concluído. Ainda existem oito acidentes para serem 
investigados. Será que vou ter que contratar detetive para resolver esses acidentes?

TÁ PARECENDO SERRA PELADA A Petrobrás acha lindo o aperto de gente e a falta de infraestrutura que existe 
em Merluza. Tá parecendo a Serra Pelada. A gerentada tá achando tão lindo que mandou publicar no mural 
virtual as fotos da palestra da SIPAT. Essa reunião aconteceu no refeitório, pois com a superlotação não há 
espaço para todos na sala de briefing (um contêiner de péssima qualidade). O pior é que essa situação vai se 
agravar. A parada de produção tá chegando e mais gente vai chegar. A sala de TV, uma das poucas opções de 
lazer, vai virar dormitório! Entulhando mais gente e privando os trabalhadores mais ainda! 

CADÊ OS HABILITADOS? Ate agora nada de explicação conclusiva para saber quem tem habilitação para 
reabastecer os helicópteros na plataforma. O operador acompanha o abastecimento, o Técnico de Segu-
rança e os bombeiros é que andam fazendo o abastecimento. O que será que diz a NOMAM?

MANDE UM E-MAIL Agora, os trabalhadores de Merluza podem fazer denúncia pelo e-mail merluza-
sind@hotmail.com.br.

PETROLINO meteBRONCA!
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::: DESMONTE :::

A PRIVATIZAÇÃO HOMEOPÁTICA
DE UM SETOR ESTRATÉGICO: O SPO

Já curtiu a nossa página no FACEBOOK?
::: ACESSE ::: facebook.com/sindipetrolp

T
ime que ganha, vence, dá 
lucro sempre, se mexe? 
Bem, claro que não, diria 
qualquer comentarista de 
futebol sobre qualquer 

equipe que está no topo da tabela. 
Afinal, está é a máxima: em time 
que se ganha, não se mexe! Mas a 
Petrobrás do país do futebol parece 
não saber disso. Ou será somente o 
Compartilhado da Regional São Pau-
lo Sul que não sabe desta regra?

Bem, estamos vivendo dentro de 
alguns setores da Petrobrás uma 
verdadeira privatização homeopáti-
ca, em que de forma bem discreta 
estão entregando atividades e seto-
res lucrativos para empresas priva-
das (privadas mesmo!). Um exem-
plo é o setor de Despacho Aduaneiro 
da Regional São Paulo Sul que dá 
apoio a toda a região Sudeste, Sul, 
Centro Oeste e, em algumas situa-
ções especiais, pelo país afora.

Este setor tem mais de 40 anos 

de história e excelentes resultados 
para a companhia, gerando econo-
mia e lucro. O antigo NAIEX, que já 
foi GEDAD, SDA e agora SPO (Servi-
ços Portuários), baseado em Santos 
(SP), está num processo de entrega 
de suas atividades (transição) para 
uma empresa privada que já há mui-
to tempo, ao começar pelo Sul do 
país, vem comendo pelas beiradas 
e desta vez abocanhou o setor num 
contrato de quase R$ 1.000.000,00 
- sendo válido por um ano, mas po-
dendo ser prorrogado.

Agora, pasmem! Eles estão atu-
ando dentro do Sistema Petrobrás 
utilizando nossas instalações e equi-
pamentos. Esta empresa carrega 
procuração para atuar em nome da 
Petrobrás. Isso não seria arriscado? 
Com isso, resta uma pergunta: o que 
estes novos gestores estão queren-
do fazer? Ou, se eles sabem o que 
estão fazendo é de se imaginar que 
estão querendo reinventar a roda ou 

redescobrir o fogo, pois está na con-
tramão de empresas como Nestle, 
Sadia e outras que estão criando seu 
próprio setor com pessoal próprio. 
Por que será?

Há algo de estranho debaixo da 
linha do Equador, pois querem me-
xer em algo que está dando certo há 
muitos anos. Aliás, será que a presi-
dente Graça Foster tem conhecimen-
to de tudo o que seus gestores estão 
fazendo?

Ao invés de se acabar com um se-
tor operacional, estratégico e entre-
gar à iniciativa privada, que só bus-
ca o lucro e não se preocupa com a 
necessidade de adquirir experiência 
e conhecimento técnico sobre o que 
se importa e se exporta, não seria 
mais inteligente a criação de uma 
divisão de Logística e Comércio Ex-
terior unificada no Brasil?

Graça Foster, time que ganha 
sempre e continua ganhando, não 
se mexe!

SPO TEM DESEMPENHADO UM PAPEL ESTRATÉGICO NO SETOR DE DESPACHO ADUANEIRO HÁ 40 ANOS

COMISSÃO DO SENADO 
LIBERA SUSPENSÃO DO
SALÁRIO EM CASO DE CRISE
A Comissão de Assuntos Sociais 

(CAS) do Senado aprovou, no dia 30 de 
outubro, projeto que permite a suspen-
são do contrato de trabalho e dos salá-
rios, entre dois e cinco meses, no caso 
de crise financeira da empresa. É mais 
um grave ataque contra os trabalhado-
res, ao mesmo tempo em que os parla-
mentares atuam com a clara intenção de 
preservar os interesses e os lucros da 
patronal.

SETORIAL COM A 
MECÂNICA DA RPBC
Dia 6, quarta-feira, foi a data marca-

da pelo Sindipetro-LP para realizar com 
os trabalhadores do setor de Mecânica 
da RPBC uma setorial ampla, na sede 
do Sindicato, em Santos. O horário mar-
cado ficou para as 17h30. Em pauta, as 
questões específicas do setor e um tema 
que há bastante tempo tem preocupado 
a categoria: a terceirização da manuten-
ção. A ideia é que essa roda de conversa 
seja repetida com os demais companhei-
ros de outros setores.

FUTEBOL NÃO SERÁ
MAIS NO CLUBE ATLÉTICO
Com a parceria firmada entre o Clu-

be 2004 e o Sindipetro-LP, o aluguel da 
quadra do Clube Atlético foi encerrado. 
Os boleiros da categoria terão à dispo-
sição, em breve, um local com melhor 
infraestrutura para abrigar as partidas 
semanais e o disputado Campeonato de 
Futebol Society. A data de inauguração 
da quadra ainda não foi marcada, mas 
assim que a obra for finalizada, divul-
garemos em nosso site oficial (sindipe-
trolp.org.br).

CARTILHA DE BENEFÍCIOS
O Sindipetro-LP disponibiliza à cate-

goria o guia dos associados – uma carti-
lha que traz de maneira resumida e fácil 
os atendimentos realizados pela entidade 
em sua sede e sub-sede, além das par-
cerias firmadas com clínicas e demais 
instituições da região. Acesse nosso site  
www.sindipetrolp.org.br.

{NOTAS RÁPIDAS}
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A 
categoria realizou uma 
greve histórica. A mo-
bilização que percorreu 
unidades da Petrobrás 
de todo o Brasil por oito 

dias consecutivos, a partir de 17 de 
outubro, empolgou petroleiros, es-
tudantes, ativistas e trabalhadores 
de outros setores de norte a sul do 
país. O sentimento de solidariedade 
e de unidade foi, mais uma vez, re-
editada.

Tivemos refinarias paralisadas 
em todo o país, corte de produção 
em algumas plataformas e uma sé-
rie de unidades com portões com-
pletamente fechados - deixados sob 
a responsabilidade dos grupos de 
contingência, formados pelos pele-
gos. Em muitas bases, petroleiros 
diretos e terceirizados se uniram 
contra o leilão de Libra e pela der-
rubada do PL 4330. A unidade da 
categoria foi excepcional; inclusive, 
para enfrentar as balas de borracha 
e gás de pimenta do Exército do go-
verno Dilma no ato contra o leilão e 
os interditos proibitórios, o assédio 
moral, a perseguição, a inseguran-
ça e as práticas antissindicais da 
empresa. 

Não por acaso, afirmamos sem 
medo de errar que depois de 1995 
essa foi a maior mobilização de pe-
troleiros dos últimos vinte anos. A 
repercussão foi enorme.  Por isso, é 
com o sentimento de que realizamos 

uma greve vitoriosa que nos prepa-
ramos para os próximos enfrenta-
mentos com muito mais forças. 

POR QUE A GREVE 
FOI VITORIOSA? 
Em primeiro lugar, porque ao se 

converter em uma mobilização de 
cunho fortemente político contra 
o leilão de Libra, em defesa da so-
berania nacional, a greve colocou o 
debate da privatização do pré-sal em 
rede nacional, fazendo com que um 
tema até então invisível ganhasse as 
manchetes dos jornais de todo o Bra-

sil. Não conseguimos barrar o crime 
de lesa-pátria cometido por Dilma, 
é verdade, mas por outro lado a po-
pulação (antes alheia ao tema) foi de 
repente bombardeada com informa-
ções sobre a entrega do nosso pe-
tróleo. Dilma, por causa do desgaste 
causado pela greve e pelo escândalo 
que representou a venda do pré-sal, 
foi obrigada a se pronunciar na tevê.

Em segundo lugar, porque a ca-
tegoria redescobriu o poder que tem 
nas mãos. Houve um avanço signifi-
cativo na consciência dos trabalha-

dores. Ou seja, o que falávamos no 
início da campanha, de que era pos-
sível lutar e vencer e que as jornadas 
de junho poderiam e deveriam ser-
vir de inspiração, se comprovou na 
realidade. Foi muito bonito ver uma 
mobilização que atingiu a imagem e 
a produção (mesmo que parcialmen-
te) da empresa nacionalmente, com 
unidades em todo o país aderindo ao 
movimento.

E como prevíamos e defendíamos 
desde o início, as campanhas pela 
derrubada do Leilão de Libra e por 
um ACT vitorioso se converteram em 

uma luta só, com uma combinação 
que certamente ajudou a categoria a 
fortalecer o movimento, mesmo que 
inconscientemente.

Está claro, também, que as cláu-
sulas conquistadas no ACT foram 
fruto – única e exclusivamente – da 
greve. A empresa saiu do pedestal, 
assumiu uma postura defensiva e re-
alizou alguns avanços – mesmo que 
muito tímidos em nossa opinião. Mas 
a principal vitória da campanha rei-
vindicatória foi, sem dúvidas, a greve 
ter forçado a companhia a recuar em 

uma série de ataques. 
O regramento da PLR, que joga 

sobre as costas dos trabalhadores 
a responsabilidade por vazamentos, 
além dos regimes de trabalho que 
contrariam a necessidade de aumen-
to do efetivo e primeirização, foram 
retirados pela companhia. A AMS 
para os aposentados da Transpetro, 
bandeira histórica da FNP, também 
foi conquistada, assim como o fundo 
garantidor aos trabalhadores terceiri-
zados, que sofrem há anos com os 
calotes das contratadas. E, mesmo 
sob a lógica perversa das remune-
rações variáveis, a companhia se viu 
obrigada a aumentar os reajustes 
propostos inicialmente para o abono 
e RMNR.

Embora não possam mais fazer 
greve, os aposentados e pensionis-
tas também foram à luta nesta cam-
panha. E também saudamos estes 
companheiros por isso. Durante a 
campanha reivindicatória estiveram 
em diversos piquetes e atos da ca-
tegoria, voltando ao chão de fábrica 
para se solidarizar com os trabalha-
dores ativos. Além disso, fizeram 
uma bonita ocupação no Edise, no 
Rio de Janeiro, organizada com o 
apoio da FNP, que influenciou dire-
tamente na formação de uma comis-
são pela presidente Graça Foster e 
na decisão da companhia de realizar 
acordos judiciais sobre os níveis de 
2004, 2005 e 2006.

AFIRMAMOS SEM MEDO DE ERRAR QUE DEPOIS DE 1995 
ESTA FOI A MAIOR MOBILIZAÇÃO DE PETROLEIROS DOS 
ÚLTIMOS VINTE ANOS.

AS LIÇÕES DE UMA 
GREVE HISTÓRICA

AS CAMPANHAS PELA DERRUBADA DO LEILÃO DE LIBRA E 
POR UM ACT VITORIOSO SE CONVERTERAM EM UMA LUTA 

SÓ, COM UMA COMBINAÇÃO QUE CERTAMENTE AJUDOU A 
CATEGORIA A FORTALECER UMA MOBILIZAÇÃO QUE NOS 
ENCHE DE ORGULHO E FORÇA PARA AS PRÓXIMAS LUTAS
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::: A CATEGORIA SABE :::

ERA POSSÍVEL MUITO MAIS!

S
e por um lado a categoria 
sai fortalecida, por outro 
também é verdade que 
era possível conquistar 
muito mais. E muitos tra-

balhadores aprovaram a assinatura 
da proposta patronal com este senti-
mento, com a sensação de que podí-
amos avançar ainda mais.

Infelizmente, no momento de 
maior radicalização e força da greve, 
a FUP resolveu desmontar a mobili-
zação e a unidade da categoria com 
um indicativo de aceitação sustenta-
do por uma mentira: a de que a Pe-
trobrás havia garantido de que não 
realizaria punições. Pelo texto da 
proposta da empresa está claro que 
não é verdade. O que a companhia 
“garante” é “discutir com os sindica-
tos” antes de tomar qualquer medida 
sobre possíveis excessos cometi-
dos. Oras, que garantia é essa? Ne-
nhuma! Por isso, dizemos que mais 
uma vez fomos traídos pela FUP que, 
conscientemente, precipitou o fim da 
greve em seu auge.

Foi o desmonte mais rápido da 
história! Na noite do dia 22, às 23 
horas, o informe da federação era de 
continuidade da greve. Mas, poucas 
horas depois, deu marcha à ré. Os 
petroleiros acordaram no dia 23 e a 
FUP havia iniciado assembleias para 
desmobilizar a greve. Assembleias 
tumultuadas, a exemplo do Norte 
Fluminense, que não fez assembleia 
em nenhuma plataforma, só em 
Campos e Macaé, sendo que em Ma-
caé a votação ficou empatada. Fora 
as assembleias-relâmpago em bases 
menores.

Essa postura foi combatida pela 
FNP, que tentou dar continuidade à 
greve buscando arrancar um acordo 
mais vantajoso para a categoria. Dizí-
amos, “a categoria pode mais!”, mas 
a unidade da luta, que foi a âncora da 
força da greve, estava rompida. Com 
isso, a FNP considerou que não era 
possível seguir sozinha na greve, in-
dicando a suspensão da greve. 

Para nós, o desfecho prematuro 
da greve demonstra quem são os 

verdadeiros divisionistas da catego-
ria. Em hipótese nenhuma, sob pena 
de prejudicar a categoria, iríamos 
romper a unidade construída na luta.

Não por acaso, sempre reivindi-
camos mesa única de negociação e 
calendários unificados de greve. Não 
por acaso, ao contrário dos gover-
nistas, sempre inserimos em nossos 
informes o quadro nacional de mobi-
lizações nos 17 sindipetros, pois en-
tendíamos a importância de valorizar 
a greve realizada em todas as bases, 
seja da FNP, seja da FUP.

Não por acaso, as bases fupistas 
em que houve maior radicalização 
era onde estavam os bravos e com-
batentes companheiros das oposi-
ções da FNP. No Norte Fluminense, 
em Duque de Caxias e em São Paulo 
as bandeiras da FNP tremularam em 
muitos atos e as oposições foram, 
em muitas ocasiões, responsáveis 
por manter - ao lado da base - a força 
da greve e por dividir com as dire-
ções sindicais o papel de organizar 
os piquetes.

O QUE DEIXAMOS
DE CONQUISTAR 
NESTE ACT?

Com a continuidade da greve, po-
deríamos conquistar muitos avan-
ços. Prova disso é que a greve foi 
capaz de um feito histórico: forçou 
a empresa a apresentar em três dias, 
três novas propostas.

Poderíamos ter conquistado o 
abono integral dos dias em greve 
(inclusive para os terceirizados) e 
derrotar o principal ataque econô-
mico da companhia: a imposição há 
17 anos de aumento real zero no sa-
lário base - medida que afeta todos, 
mas principalmente os aposentados 
e pensionistas. Este setor foi mais 
uma vez, com  a ajuda e omissão dos 
governistas, excluído dos reajustes 
e benefícios concedidos aos ativos 
por meio de uma fraude salarial: as 
remunerações variáveis. 

Por isso, ao contrário da FUP, não 
reproduzimos a lógica da empre-
sa que tenta nos convencer de que 
os 8,56% na RMNR representam 
um enorme ganho. Pelo contrário, 
denunciamos essa política por re-
presentar um enorme ataque; mais 
uma vez, é através dela e da tabela 
congelada que os aposentados só 
vão receber o IPCA (6,09%). Esse é 
um dos motivos principais pelo qual 
rejeitamos a proposta.  A FNP nunca 
indicou e nunca indicará a aceita-
ção de propostas que discriminem 
qualquer setor da categoria. Nas 
questões sociais também não avan-
çamos em bandeiras fundamentais 
como a periculosidade para valer, a 
AMS para os pais e 100% custeada 
pela empresa, progressão do ATS, 
Anistia, revisão do PCAC, capítulo de 
Petros e SMS. Enfim, tudo isso ficou 
de fora.

Com isso, resta uma reflexão: 
por que interessaria aos governis-
tas quebrar a unidade? Por que 
tanta pressa para suspender a gre-
ve? Cabe aos dirigentes fupistas 
fazer uma profunda reflexão sobre 
os caminhos que irão tomar daqui 
pra frente. Porque, hoje, a resposta 
para a pergunta acima está em seu 
governismo, que os impedem de ir 
até as últimas consequências pelos 
interesses dos trabalhadores. A in-
dependência em relação aos patrões 
e aos governos é uma necessidade 
dos trabalhadores. 

Os petroleiros saem desta gre-
ve de cabeça erguida e com uma 
disposição de luta muito grande 
para os próximos enfrentamentos, 
sabendo que para vencer é preciso 
lutar e que quem luta, conquista!

NO LITORAL PAULISTA, A GREVE AFETOU A RPBC E TERMINAL PILÕES, EM CUBATÃO, O TERMINAL ALEMOA 

E EDÍFICIO PALAZZO, EM SANTOS, O TEBAR, EM SÃO SEBASTIÃO E A UTGCA, EM CARAGUATATUBA, ALÉM 

DAS PLATAFORMAS DE MERLUZA E MEXILHÃO
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Há alguns meses, ocorreu o 
falecimento do geólogo jú-
nior da UO-BS, Danilo Reis 
Rolim. Na época, o Sindicato 

obteve algumas informações sobre o 
caso, mas entendemos que agora é a 
hora mais oportuna de colocar alguns 
elementos para reflexão entre os tra-
balhadores e para cobrar junto à em-
presa melhoria significativa em seus 
programas para lidar com um assun-
to tão importante: o Assédio Moral e 
seus desdobramentos sobre a Saúde 
Mental dos trabalhadores. 

Para quem teve a oportunidade de 
conhecer ou conviver com o Danilo 
sabe muito bem que sensibilidade e 
criatividade eram duas de suas ca-
racterísticas mais evidentes. Ele foi 
admitido na empresa em janeiro de 
2007 e chegou em Santos em agosto 
do mesmo ano. Durante esses seis 
anos de trabalho, o geólogo se des-
tacou em diversos pontos: recebeu 
elogio formal do gerente geral sobre 
sua atuação em QSMS; ganhou reco-
nhecimento formal pela sua partici-
pação na Comunidade de Práticas de 
Geologia; foi eleito cipeiro em 2009 
e ainda recebeu diversas premiações 
pela criatividade de suas obras (foto-
grafia e escultura) apresentadas no 
concurso Prata da Casa em diversas 
edições.

Infelizmente, nem tudo foram flo-
res. Após quatro anos lotado na ge-

rência UO-BS/ENGP/CER, o emprega-
do apresentou reclamações na relação 
com seu gerente imediato. A insatis-
fação não era só da sua parte, outros 
empregados também se mostravam 
insatisfeitos. No entanto, Danilo foi o 
único que solicitou apoio ao RH para 
que ele fosse transferido para outra 
gerência. Isto acabou ocorrendo em 
2011, quando foi transferido para a 
gerência ATP-N/RES. Nesta mesma 
época, amigos relatam que Danilo co-
meçava a demonstrar que sua saúde 
mental não estava nada boa e a partir 
daí sucederam períodos de alternância 
entre fraqueza e luta para recomeçar.

No final de 2012, ocorreu mais uma 
“dança da cadeira gerencial” e desta 
vez o destino não colaborou para a 
saúde laboral de Danilo. Em outubro 
de 2012, o mesmo gerente que ele re-
clamou em 2011 se tornara novamen-
te o seu gerente. Não demorou mui-
to para que o empregado mostrasse 
novamente insatisfações - ainda mais 
diante de um quadro de saúde mental 
agravado.

Era evidente a incompatibilidade 
das ferramentas gerenciais tradicio-
nais (para não dizer insensíveis) de 
controle de desempenho com os 
problemas de saúde mental do em-
pregado. 

Não é de hoje que diversos pes-
quisadores relacionam o assédio 
moral e as relações de trabalho 

REGISTRO DE DANILO ROLIM QUE FAZ PARTE DE SEU ÚLTIMO 

ENSAIO FOTOGRÁFICO, INTITULADO ‘FIM’

O DRAMA DE DANILO E

O ASSÉDIO MORAL 

NA PETROBRÁS

cada vez mais pautadas pela indivi-
dualização na avaliação e cobrança 
crescente pela máxima qualidade da 
produção a qualquer custo com a 
precarização e degradação das con-
dições de trabalho. Evidentemente, 
embora possa não ser o único ou 
principal responsável por determi-
nadas patologias, é um elemento 
fundamental - ainda de acordo com 
muitas pesquisas - para o surgimen-
to de problemas relacionados à saú-
de mental dos trabalhadores.

No caso específico de Danilo ele 
chegou a conversar com a assistente 
social da unidade, mas segundo re-
latos ele só recebia conselhos vazios 
para buscar atividades prazerosas. 

Este sofrimento se arrastou por 
mais alguns meses até o último fato 
que marcou a vida de Danilo dentro 
da Petrobras. Em seu último dia de 
trabalho (quarta-feira, 10 de julho), 
o funcionário foi chamado pelo seu 
gerente. Ao entrar na sala, o gerente 
assumiu o erro por não ter inserido 
o nome de Danilo para concorrer à 

promoção (uma vez que o geren-
te pensava que o funcionário iria 
ser promovido automaticamente) e 
continuou falando que tentou corri-
gir seu erro incluindo-o em cima da 
hora ao processo de promoção, mas 
concluiu que o resultado teria sido 
negativo. Alguns colegas de trabalho 
relataram que viram Danilo saindo da 
sala do gerente visivelmente abalado.  
Talvez, Danilo era o único geólogo jú-
nior da sua turma que ingressou na 
Petrobras que ainda não tinha sido 
promovido para pleno.

Depois desse episódio, Danilo não 
foi trabalhar nos quatro dias seguin-
tes (quinta, sexta, segunda e terça). 
Na madrugada de quarta-feira (17 
de julho), Danilo foi encontrado por 
amigos falecido em seu apartamento 
em Santos. 

O Sindicato presta toda solidarie-
dade aos amigos e familiares, mas 
não vai poupar em cobrar de uma 
das maiores empresas de energia do 
mundo e de seus gerentes o fim do 
assédio moral na Petrobrás.

ANPR, SIMPLES AVALIAÇÃO OU UMA FORMA DE ASSÉDIO INSTITUCIONAL?
O RH envia um e-mail a toda força de tra-

balho com a pesquisa sobre o ANPR 2013 
– Avanço de nível e promoção e explica que 
a pesquisa “tem o objetivo de captar a per-
cepção dos empregados sobre o processo”. 
É difícil pensar numa resposta, o sentimento 
de frustação e revolta, nos paralisa.

Quem ganhou nível porque desenvolveu 
um excelente trabalho e superou o desempe-
nho esperado é raridade... 

A maioria que ganha (ou não) nível tem 
uma avaliação muito subjetiva. Fica a crité-
rio de o gerente definir entre o empregado 
que ganha e o empregado que não ganha! 
Merecimento? Pontuação máxima? GD 
completo? Qual é, de verdade, o critério para 
nosso “avanço” na carreira? Vamos a alguns 

exemplos:
- Empregados de nível técnico com me-

nos de dois anos de empresa ganham muito 
mal, empregados com 3 anos de empresa 
são plenos, empregados com 5 anos de em-
presa estão na categoria Júnior e emprega-
dos com 20 anos de empresa estagnados na 
categoria Sênior;

- Empregados que retém muito conhe-
cimento em determinado processo não são 
reconhecidos por isso, mas são punidos 
porque participam de greve;

-Empregados transferidos ficam com 
avaliação comprometida naquele ano, não 
são reconhecidos pelo trabalho que fizeram;

- Existe uma norma fantasma instituída: 
o nível está garantido para o eventual do 

eventual, afinal ele “doa” (por que não ga-
nha nada por isso) seu trabalho à gerência, 
mesmo que ele não tenha um conhecimento 
técnico excelente; em contrapartida, aquele 
empregado que não se submete, mas que 
tem grande capacidade técnica fica sem ní-
vel, afinal, não desempenha papel de subs-
tituto;

- Existem muitos outros critérios subje-
tivos, ou seja, critérios não definidos, mas 
“escolhidos” pelo gerente. Então, se ele acha 
que o empregado não cumpriu um de seus 
“critérios” esse empregado tem sua avalia-
ção comprometida.

Esse é um reflexo da politica neoliberal de 
privatização das empresas públicas. Não há 

uma privatização aberta, mas sim uma retira-
da de direitos conquistados historicamente, 
a precarização do trabalho, a pressão pelo 
aumento da produtividade, a contradição 
entre trabalhar numa das maiores empresas 
do país, com recordes de exploração de gás 
e petróleo, que supera as previsões de mer-
cado e alcança resultados melhores e lucros 
cada vez maiores, enquanto os empregados 
ganham cada vez menos reconhecimento, 
menos PLR, perdendo cada vez mais seus 
direitos. Soma-se a tudo isso, a política os-
tensiva de terceirização, o PROCOP, os de-
sinvestimentos, leilões do petróleo...

Por isso, devemos lutar contra todos os 
ataques que colocam em risco nossos em-
pregos e condições de trabalho!



COM RESULTADOS POSITIVOS, SINDIPETRO-LP DÁ 
SEQUÊNCIA ÀS AÇÕES DE APOSENTADORIA ESPECIAL

E 
m julho do ano passado, o Sindipetro-LP 
divulgou uma matéria convocando os tra-
balhadores (ativa e aposentados) a ingres-
sarem com ações judiciais para reivindicar 
o direito à aposentadoria especial. Na épo-

ca, o Departamento Jurídico do Sindicato iniciou o 
trabalho com os petroleiros da plataforma de Merluza 
e do Terminal Alemoa.

De maneira setorizada, debruçando-se sobre a re-
alidade local de cada unidade, o objetivo era forçar 
a Petrobrás a fornecer o PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário) corretamente. Ou seja, com todos os 
dados administrativos, registros ambientais, resulta-
dos de monitoração biológica e, em especial, a des-
crição da condição de exposição a agentes prejudi-
ciais à saúde.

Quase um ano depois os resultados deste trabalho, 
que já está sendo realizado também na UTGCA, Me-
xilhão, RPBC e terminais Transpetro, demonstram-
se positivos. No Terminal Alemoa, por exemplo, uma 
ação individual garantiu ao trabalhador a inclusão dos 
agentes expostos no PPP – condição básica para o 
empregado obter a aposentadoria especial.

O assessor jurídico do Sindipetro-LP, José Hen-
rique Coelho, explica que está sendo feita uma con-
vocação a todos os petroleiros aposentados a partir 
de 1998 para que seja feita uma análise de cada caso 
concreto. “Sabemos que muitos trabalhadores que 
se aposentaram não tiveram nos documentos forne-
cidos (laudo e formulário) as informações necessá-
rias para terem enquadrado o direito à aposentadoria 
especial. Nós podemos solicitar a emissão de um 
novo documento com os agentes nocivos e demais 
informações omitidas anteriormente”.

Além disso, Coelho explicou que o trabalho do 

Sindicato não se restringe às ações individuais. “Em 
nome do Sindicato, estamos entrando com ações 
para obrigar as empresas a mencionar a presença de 
hidrocarbonetos aromáticos no ambiente de trabalho, 
como benzeno, tolueno, xileno, entre outros”.

AS MANOBRAS DA PETROBRÁS
Um dos principais argumentos da companhia para 

omitir essas informações do PPP do empregado é de 
que a maioria estaria “dentro dos limites de exposi-
ção seguros”. Entretanto, como os próprios traba-
lhadores sabem, para agentes como o benzeno não 
há níveis seguros de exposição, embora a Petrobrás 
venha sistematicamente tentando alterar o critério 
qualitativo para quantitativo. A intenção é justamente 
dar legalidade a um argumento que não tem respaldo 
sequer jurídico.

“Basta a existência do agente nocivo para o 
seu efetivo enquadramento”, explica Coelho. 
“Está claro para nós que a resistência das em-
presas em preencher corretamente o PPP, se su-
jeitando inclusive a multas e despesas judiciais, 
tem relação direta com o fato de que elas omitem 
a contribuição previdenciária adicional que varia 
de 6% a 9% e de até 12% para os casos de apo-
sentadoria especial”.

Outra manobra da empresa, essa executada de 
maneira mais sútil e até pouco tempo atrás um tan-
to invisível, sobretudo para a exposição a ruídos, é 
aplicada no LTCAT (Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho).

Em uma postura pra lá de “altruísta” e colabo-
rativa, a empresa divulga no PPP uma intensidade 
de exposição já atenuada, não refletindo a real ex-
posição sofrida pelo trabalhador.

Por conta dos materiais de EPI usados pelos 
trabalhadores, alguns cálculos são utilizados e 
acabam reduzindo a porcentagem de exposição. 
Entretanto, esta atribuição é do INSS e não da Pe-
trobrás. Ao se antecipar e cumprir esta função no 
LTCAT, sem comunicar o INSS, a Petrobrás aca-
ba gerando uma dupla redução. Com isso, muitos 
trabalhadores perdem o direito à aposentadoria 
especial.

É o que explica o assessor jurídico do Sindicato. 
“A Petrobrás deve fazer constar no PPP a intensi-
dade de ruído encontrada no ambiente de traba-
lho de seu empregado, informar sobre a utilização 
de EPI e qual o seu tipo. Mas ela não pode lançar 
intensidade já atenuada em, como vem fazendo, 
porque isso prejuízo os trabalhadores. Afinal, eles 
acabam não tendo a possibilidade de ter o período 
analisado pelo setor competente do INSS e ficam, 
inclusive, impossibilitados de exigir judicialmente 
o reconhecimento como atividade especial”.

SERVIÇO
Os documentos que podem servir para a ação 

de Aposentadoria Especial, e já usados por alguns 
petroleiros de Alemoa e Merluza, são: PPRA, LT-
CAT, ASO, além de fotos do local de trabalho que 
comprovem a exposição aos agentes nocivos.

Outras informações podem ser solicitadas di-
retamente ao Departamento Jurídico por meio do 
telefone 3221-2336, ramais 218 ou 217. Os petro-
leiros que quiserem obter informações diretamen-
te com a assessoria jurídica do Sindicato, feita pelo 
escritório Coelho Advogados, pode enviar e-mail 
para petroleiro@coelhoadvogados.adv.br ou ligar 
no escritório no número 2102.3203.

DIA NACIONAL DE LUTA
CONTRA O BENZENO

Pelo segundo ano consecutivo, o 
Sindipetro-LP tomou em suas mãos 
a responsabilidade de transformar o 
Dia Nacional de Luta Contra a Expo-
sição ao Benzeno, celebrado em 5 de 
outubro, em um dia de luto e luta.

Os trabalhadores da RPBC (foto 
ao lado), em Cubatão, e da UTGCA, 
em Caraguatatuba, atrasaram no dia 
4 de outubro o início do expediente 
para relembrar um fato triste que hoje 
serve de lição para todos os trabalha-
dores: a morte do operador da RPBC 
Roberto Krappa, que faleceu no mes-
mo dia, em 2004, em decorrência da 
alta exposição à substância. Ainda no 
período da tarde, na sede do Sindica-
to (Santos), petroleiros que integram 
o Grupo dos 13 se reuniram com di-
rigentes do Sindicato e com o auditor 
fiscal do trabalho, Danilo Costa.
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FALE COM OS DIRETORES 
DIRETORES LIBERADOS (Base Santos)
Ademir Gomes Parrela: (13) 99164.3441 
João MARCOS (13) 99137.9972
César Caetano (13) 99164.8330
Paulo Gilberto de Almeida (13) 99138.0453

DIRETORES LIBERADOS (Base São Sebastião) 
EDUARDO João da Silva (12) 99107.8634 
AFONSO Muniz (12) 99107.0537

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

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!

SINDIPETRO-LP GANHA NA JUSTIÇA DIREITO AO
DIA DO EMBARQUE E DIA DO DESEMBARQUE ATÉ 2016

::: DIREITOS :::

Mais uma vez, o Sindipetro-
LP demonstrou que não 
está de brincadeira. Após 
o fim da vigência do Dissí-

dio Coletivo, que obrigava a Petrobrás 
acatar o regime os Dias de Embarque 
e Desembarque, o Sindicato junta-
mente com o Departamento Jurídico 
tentou em vão negociar a renovação  
desse benefício. 

Diante de tanta negativa e intran-
sigência da gerência, em setembro 
de 2012 foi impetrada na justiça uma 
ação de Dissídio Coletivo.

O processo exigia que a companhia 
voltasse a incorporar o Dia de Embar-
que e Desembarque, assim como fa-
zia anteriormente e como faz com os 
trabalhadores da Bacia de Campos. 
Depois de um ano de espera, todos 
os desembargadores do Plano Tribu-
nal Regional do Trabalhado , que es-
tavam acompanhando o caso, deram 
ganho de causa. Além disso, o juiz 
obrigou a estatal a contar esse bene-
fício retroativamente de 1º de setem-
bro de 2012 a 30 de agosto de 2016. 
Os trabalhadores das plataformas de Mexilhão e 
Merluza agora têm mais quatro anos para poder 
usufruir um direito que sempre foi deles, mas que 
a diretoria da Petrobrás cismava que não.

Uma vitória dessas é um grande avanço e prova 
mais uma vez que a luta realizada pela categoria 
durante 23 dias não foi em vão, demonstrando na 
prática que só quem luta, conquista!

DIA DO DESEMBARQUE E 
DIA DO EMBARQUE.ENTENDA.
O Dia do Desembarque consiste em creditar 

aos empregados engajados nas plataformas de 
Mexilhão e Merluza 0,5 (meio) dia de folga para 
cada dia de desembarque, limitado a 10 (dez) 
ocorrências de desembarque por ano e, ainda, 
considere de efetivo trabalho o dia em que o em-

pregado comparecer ao embarque programado 
pela Companhia para as plataformas de Mexilhão 
e Merluza e não embarcar por motivo alheio à 
sua vontade, concedendo o respectivo dia e meio 
(1,5 dias) de folga, bem como transporte, ali-
mentação e hospedagem, aplicável somente aos 
empregados que atuem exclusivamente em regi-
me especial de trabalho.


