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::: AFRETAMENTO DAS PLATAFORMAS :::

BACIA DE SANTOS
PRIVATIZADA
A

s terceirizações, o programa de
desinvestimentos, o PROCOP, o
sucateamento das unidades e os
leilões de petróleo representam, em seu
conjunto, uma mesma medida nociva
aos trabalhadores: a privatização silenciosa da Petrobrás.
E quanto mais velada, mais nefasta é
essa privatização. Afinal, quando os trabalhadores e a sociedade não percebem
os ataques que estão sofrendo a reação
e a tentativa de defesa é muitas vezes
tardia. Esse é o maior crime cometido
pelo atual governo: promover os ataques
à categoria de maneira disfarçada, neutralizando seu poder de defesa e reação.
Dentro desse pacote de medidas veladas rumo à privatização da Petrobrás
está o afretamento (terceirização quase
completa) de plataformas na Bacia de
Santos - realidade pouco conhecida pela
maioria dos trabalhadores.
Salta aos olhos perceber que de todas as plataformas da companhia localizadas na Bacia de Santos apenas duas
são operadas diretamente pela estatal
(Merluza e Mexilhão). As demais, mesmo de propriedade da empresa, têm sua
operação transferida para companhias
contratadas e trabalhadores terceirizados - a maioria, estrangeiros.
As outras plataformas, todas elas,
são operadas por empresas terceirizadas
com estrutura marcada por equipamentos de qualidade muito inferior e padrões
de segurança muito mais “flexíveis”, aumentando sensivelmente os riscos de
acidente.
Não podemos duvidar que o objetivo da companhia é fazer com que essa
realidade na Bacia de Santos se estenda
por todo o setor de offshore da empresa,
pois se alinha com a política de redução
de custos da atual gestão.
CATEGORIA JÁ SOFRE OS EFEITOS
Por conta dessa política já existem
trabalhadores diretamente prejudicados.
Admitido pela companhia recentemente,
um grupo de aproximadamente 60 técnicos de estabilidade está simplesmente
jogado à própria sorte, uma vez que não
sabe aonde irá trabalhar, já que existe a
possibilidade concreta de que muitas das

plataformas anunciadas para construção
sejam afretadas. Quando o grupo questiona a empresa sobre onde irá trabalhar
não há nenhuma resposta.
Hoje, esses empregados fazem embarques eventuais em algumas plataformas como parte do treinamento. No
entanto, já estão sofrendo grandes dificuldades: eles não têm, por exemplo, o
custo da viagem entre suas residências
e o aeroporto custeado pela empresa e
quando ficam embarcados alguns dias
a mais do que o previsto, por qualquer
razão, recebem esses dias como se estivessem em terra - uma irregularidade
evidente.
E para além dos ‘muros’ da Petrobrás
não podemos deixar de ressaltar a grande demagogia que significa a expectativa
criada por toda a classe política da região
sobre os (supostos) enormes benefícios
do pré-sal na Bacia de Santos. Afinal,
nada disso é informado aos desempregados da região que se matriculam em
cursos fraudulentos acreditando no sonho de trabalhar no setor de petróleo. A
maior parte dos postos de trabalho existentes nessas plataformas é ocupada por
trabalhadores estrangeiros e, somado a
isso, os cursos aqui oferecidos não habilitam os estudantes para concorrer aos
concursos da empresa.
PRECISAMOS DE UMA
PETROBRÁS 100% ESTATAL
A abertura do capital da Petrobrás à
bolsa de Nova York, na era sombria de
FHC, desencadeou a desnacionalização de
30% de suas ações, sendo que hoje 53%
estão nas mãos de empresários e especuladores. Embora o governo mantenha o
controle com 55% dos votos, 60% do valor econômico da empresa está em mãos
privadas. Quem dá as cartas, em última
instância, não é o governo, mas sim esses
milionários estrangeiros que não têm nenhuma preocupação com o caráter público
da empresa.
É por isso que mesmo diante de recordes de produção e até mesmo de lucratividade que a categoria segue com os
salários achatados e com as condições de
trabalho cada vez piores. Toda essa riqueza, produzida por nós, não retorna para os
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trabalhadores e nem para os brasileiros
em forma de benefícios. Cai diretamente
no bolso dos grandes grupos econômicos
que atuam sobre a Petrobrás.
SOBRE PASADENA
A própria polêmica compra da refinaria
de Pasadena nos EUA seguiu a lógica do
mercado - totalmente contrária ao caráter
nacionalista que defendemos para a Petrobrás. Na ânsia de defender sua gestão
como presidente da Petrobrás, período
em que a unidade foi adquirida, José Sérgio Gabrielli fez uma confissão no mínimo
curiosa em artigo publicado na Folha de
S. Paulo, sob o título ‘Pasadena: mitos e
verdades’.
Segundo ele, a decisão “atendia ao planejamento estratégico da companhia definido em 1999, no governo FHC”. Ou seja,
admitiu involuntariamente que a compra
da refinaria enquadrava-se no planejamento elaborado pelo governo tucano. Planejamento, diga-se, elaborado num período de
grandes ataques do PSDB à Petrobrás. Foi
nesta época que o monopólio do petróleo
foi quebrado, que a greve histórica da categoria foi reprimida com o Exército e que
a empresa foi escancarada para o capital
privado internacional, quase mudando seu

nome para Petrobrax.
Por isso, cabe aos petroleiros uma
pergunta: por que a empresa resolveu expandir sua atuação para o exterior. Para
quê e para quem? Esta política, em nossa
opinião, tinha como principal função obter
lucro... para os acionistas. Sem nenhuma
conexão com qualquer política voltada
para a soberania energética nacional, sem
nenhuma subordinação a uma política calçada nos interesses sociais do país. Todo
o plano estratégico da empresa, desde
FHC até Dilma, é hierarquizado pela necessidade de garantir lucro e rentabilidade aos
acionistas.
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO,
PETROBRAS 100% ESTATAL
Somente com a retomada de uma Petrobrás 100% Estatal, sob o controle dos
trabalhadores, teremos uma empresa sem
privatização e, também, sem corrupção a serviço do povo brasileiro. Defendemos
uma empresa controlada por aqueles que
fazem as máquinas funcionarem, por extrair do solo brasileiro a riqueza que, nas
mãos do Estado e dos trabalhadores, pode
devolver à Petrobrás o seu caráter estatal e
revolucionar a educação, a saúde, a moradia e o transporte público do país.
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PETROLINO meteBRONCA!
RPBC
BUSH TUPINIQUIM
Tem um técnico de segurança da MCE tocando o terror na rapaziada, principalmente da caldeiraria. O terrorista anda hostilizando ao invés de orientar os trabalhadores. O cara dá com a língua nos dentes para a gerência a torto e direito e vive
mandando cortar cabeça. Como o cara trabalha com segurança na área diante de
tanto terrorismo? A unidade tá com um volume muito grande de acidentes e tá
tentando trabalhar para que esse índice seja revertido. Como o pessoal vai trabalhar com esse Bush brasileiro?

ALEMOA
EASYCAR CONTINUA APRONTANDO
Mais uma vez, a Easycar deu o ar da graça. A chefia mandou que um funcionário
fizesse uma tarefa que não fazia parte de suas atividades. O trabalhador foi orientado
a tirar quilometragem de todos os veículos de Santos/Cubatão e dutos em plena
sexta-feira. Diante desse desvio de função, o companheiro argumentou que isso iria
prejudicar as suas tarefas. Sem pensar duas vezes, o pessoal da Transpetro ligou
para a chefia da Easycar e avisou que ia cortar a cabeça do cara. Já passou da hora
dessa “terceirizadinha” entrar nos eixos e tratar trabalhador como gente.

MEXILHÃO
TA PARECENDO SERTÃO
O povo na plataforma anda passando aperto. Outro dia, a companheirada acordou
e não tinha água potável nos banheiros. Nada no vaso sanitário, nada na pia e nada
no chuveiro. Depois desse susto, um rebocador resolveu descarregar agua no tanque A. Gente, não dá para ficar sem água decente! A plataforma não é sertão!

E A HISTÓRIA DA BOMBA CONTINUA
As bombas de emergência continuam em estado lamentável. Para se ter uma ideia
a B-300 C só pode ser desligada através do estrangulamento com arame amarrado
na Bomba Injetora. Será que essa gambiarra ou “artíficio técnico”, como preferem
nomear, dá para enviar para o “Programa Inovar”?

SE TÁ RUIM PODE FICAR PIOR
Segundo um TO, que trabalha na plataforma, no tanque B tem 90m³ de água “segregada” para usar no hidrojato (TANQUE tQ 5115001B NIVEL = 95,6%). Esse
tanque usa as mesmas linhas e bombas do outro tanque. Mesmo com isso tudo,
ninguém teve coragem de devolver o barco. Então para que analisam? A chefia
queria distribuir essa água contaminada para os camarotes, mas os TO de Operação da facilidades se recusaram. Pensa só, que beleza! O trabalhador acorda,
escova os dentes e faz um bochecho com água contaminada com algum produto
químico. Cadê a análise bacteriológica antes do rebocador sair do cais no RJ?
DINHEIRO NA MÃO É VENDAVAL
O povo da Petrobrás não tem dó de dinheiro. Os caras pagaram bem caro por
90m³ de água e ela mais parece água de esgoto. A cor e o cheiro são dos piores
possíveis. Onde é que esse povo tava com a cabeça?
SOBROU O QUÊ?
A coisa tá bem ruim no refeitório da plataforma. Está parecendo aquela música do
Zeca Pagodinho “Fui no pagode, acabou a comida, a bebida e canja. Sobrou pra
mim o bagaço da laranja”. Acabou a manteiga, ovo, azeite, laranja, iogurte, queijo
branco e até agora nada! A conversa é que estão esperando o barco chegar com os
suprimentos e que a Norsul quebrou. Por isso, tão trazendo carga abaixo do consumo previsto. Vamos resolver essa pendência. Peão com fome não funciona!

E LÁ VEM A OBSERV O contrato da famosa Observ Segurança está vencendo e
passando por licitação. Isso é procedimento normal, só que até agora somente a
terceirizada assinou a Carta de Visita, apesar do SA dizer que outras empresas foram
convidadas. O grande X da questão é que essa empresa nem deveria ser convidada
para concorrer de novo. Tô cansado de denunciar as irregularidades que a chefia de
lá apronta, mas parece que ninguém ouve. Não gostei nada disso. Ainda vou descobrir quem está por trás dos envios dos Convites dos contratos do SA.
SE DEMITIU... PRA QUE CONTRATOU? Andei sabendo que uma companheira foi
demitida do Compartilhado da Alemoa. A grande justificativa: “era para reduzir quadro”. Agora me explica: por que contratou se iam demitir? O Sindipetro-LP está de
olho nisso e avisa que tem um departamento que cuida de terceirizados. Vamos ficar
no pé e vigiar de perto.
COMPARTILHADO
NEM TODO MUNDO É IGUAL As desigualdades no Sistema Petrobrás aparecem até
na corrida dos 10 km. Enquanto para algumas unidades existiu a disponibilidade de
inscrições, uniformes e todo o incentivo da empresa, outras, como o Compartilhado, somente viram as fotos da linha de chegada dos colegas, dois dias depois da
prova. Eu to querendo saber qual é a diferença de uma petroleiro da RPBC para do
Compartilhado? Por que somente alguns tiveram este incentivo? A qualidade de vida
não é para todos? Essa Petrobrás adoro segregar os trabalhadores! Vamos tomar
vergonha na cara!

::: E A BOLA VAI ROLAR NA EDIÇÃO 2014 :::

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY
Estão abertas as inscrições para a edição
2014 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, somada à reunião para definir o regulamento
do torneio. Vale ressaltar que as inscrições
estão definidas até 9 de junho. Neste ano, a
novidade é que as partidas acontecerão na
quadra do Clube 2004 (Av. Dino Bueno, 95
– Ponta da Praia), já que o Sindicato firmou
parceria com o CEPE que garante à categoria o uso do espaço.

CONGRESSO REGIONAL ACONTECE DIA 7, SÁBADO, 9h

Discussões preparam Litoral Paulista para o Congresso Nacional da FNP. Acesse nosso site e saiba como participar
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::: MAIS IRREGULARIDADES:::

RPBC EXPÕE TRABALHADORES DO LABORATÓRIO
AO BENZENO E OUTROS AGENTES QUÍMICOS
O clima de insegurança e medo na
RPBC não é novo. Há algum tempo, a
refinaria registra diversos acidentes e
proporciona situações de perigo aos
empregados – tudo isso potencializado
pela política de redução de custos aplicada por meio do PROCOP (Programa de
Otimização de Custos Operacionais).
Em tese, este programa é aplicado
de forma criteriosa e sem riscos à segurança dos trabalhadores. Quem está nas
unidades operacionais da companhia,
no dia a dia, sabe que a realidade é bem
menos colorida do que a tingida pela
empresa. Na RPBC, esta realidade ganha
contornos trágicos em um setor estratégico, mas cotidianamente marginalizado
pela empresa: o laboratório.
É uma realidade antiga a exposição
contínua e descontrolada dos técnicos do
laboratório a hidrocarbonetos, incluindo
os aromáticos. Entre eles, encontra-se o
benzeno.
UM PROBLEMA ANTIGO
O laboratório, em geral, está longe
das condições ideais. Podemos afirmar
que esta situação se arrasta desde a década de 1980. O laboratório convive com
tubulações no subterrâneo que são fonte
de grandes problemas; seja porque há vinte anos existia ainda menos preocupação
com a questão ambiental, seja por pura negligência, procedimentos foram ignorados
e, com isso, as tubulações de água pluvial
(W5) e de águas oleosas (W4) se cruzam,
o que não deveria acontecer justamente
para que os resíduos que passam pela tubulação de águas oleosas não se alastrassem para a outra tubulação.
Quando existe alguma manobra operacional a tubulação de águas fluviais é
invadida por esses resíduos, ocorrendo o
vazamento de hidrocarbonetos por bueiros e ralos – o que explica as emanações
de benzeno no laboratório.
Há mais de 20 anos, como um paliativo que em nada resolvia o problema,
lacrava-se as caixas oleosas para não

ter problema com as emanações. No entanto, como o aromático é um produto
solvente, a vedação feita nunca resistia
porque o piche era derretido. Resultado:
a emanação de produtos químicos ocorria – e ocorre – por vários dias seguidos.
Em períodos de chuva, a situação é ainda
mais crítica. Tudo isso reforça a necessidade de uma ampla reestruturação do
setor, pois vidas estão em jogo.
Dentre os problemas recorrentes estão: sistema de ar-condicionado comprometido, vazamentos e goteiras em dias
de chuva e sistemas de exaustão ineficientes, expondo os técnicos aos mais
diversos tipos de agentes químicos.
Tudo isso já foi relatado pelos empregados e denunciado pelo Sindipetro. No
entanto, todos os pedidos de melhoria e
manutenção são frequentemente rejeitados ou postergados devido ao sistema
de “prioridades” da refinaria.
BENZENO NÃO É FLOR
QUE SE CHEIRE!
A gerência da refinaria não aprendeu
nada com as campanhas do Sindipetro
sobre os perigos do benzeno. A detecção
de níveis altíssimos de benzeno, quando a
tolerância deve ser zero, em diversas salas
e corredores do laboratório é uma rotina
preocupante.
Tudo isso acontece devido, justamente,
à contaminação dos efluentes pluviais com
efluentes oleosos vindos diretamente dos
processos operacionais da unidade. As
condições precárias do subsolo do setor
permitem a liberação dos vapores orgânicos desses efluentes oleosos pelos ralos,
pias e tubulações do prédio. O mais crítico
desta situação, ignorada pela companhia, é
que não se sabe quando nem onde haverá
nova exposição.
O setor de SMS vinha tomando as
medidas previstas nas regulamentações
sobre o caso de exposição ao benzeno
(com exames, medições periódicas,
etc.). No entanto, a aleatoriedade das exposições tornam as medições rotineiras

um controle não-representativo – a medição pode estar sendo feito aqui e agora, e não registrar nenhuma concentração de benzeno; mas o empregado pode
ser exposto minutos após a medição, na
mesma ou em outra sala.
Semanas depois, nem mesmo as
medições rotineiras estão sendo executadas, mas os empregados do setor continuam sentindo os mesmos odores e
nas mesmas condições. Para completar
o drama, existe quase nenhum “feedback” sobre a atual situação.
Enquanto a chefia da RPBC toma
suas decisões ou realiza medidas paliativas insuficientes, todos os empregados
estão assumindo uma situação de risco
inaceitável – comprometendo a própria
saúde em nome da famigerada “continuidade operacional”.
Uma situação sem controle como a
exposta deve ser considerada como motivo suficiente para a realização de análises
críticas e tomadas de decisões com ações
mais restritivas do que as regulamentações e normas já garantem, com monitoramento contínuo em locais onde já foram
registradas exposições e em locais potencialmente perigosos.
A refinaria deve garantir um acompanhamento muito mais rigoroso dos trabalhadores do setor para precisar o grau da
exposição a que estão submetidos.
Não parece coincidência o registro
de diversos técnicos de laboratório que
tiveram de ser afastados do setor, e até
da Refinaria, por problemas de saúde.
Alguns, inclusive, se aposentaram precocemente.
O Sindicato orienta a quem se sentir
desconfortável ou com a saúde em risco
que saia imediatamente do prédio para um
local seguro. Não espere a orientação ou
qualquer autorização do SMS para isso,
pois já percebemos o desprezo da empresa
pelo tema. Caso haja assédio ou qualquer
tipo de pressão para continuar trabalhando sob risco, chame o sindicato – seja por
meio dos diretores de base ou liberados.

::: BENZENO :::

MTE APONTA IRREGULARIDADE NO CARREGAMENTO
DE C5+ DA UTGCA PARA A REVAP

No dia 26 de maio, o Sindipetro/SJC esteve na Revap
junto com uma comitiva do MTE (Ministério do Trabalho
e Emprego), MPT (Ministério Público do Trabalho), pesquisadores da USP e CEREST de Campinas para inspeção
inicial e conhecer os locais de trabalho a que os trabalhadores estão expostos, conforme denúncias do Sindicato.
A princípio, a comitiva se dirigiu ao setor de recebimento de C5+, onde haviam diversas irregularidades, a
começar pela gestão do “site”, que ninguém sabia explicar. Além disso, caminhões transportando C5+ da UTGCA
para a REVAP, produto com altíssima concentração de
benzeno, foram flagrados sem identificação da empresa
responsável, contendo apenas os números da ONU que

não descreviam realmente o tipo de produto transportado.
A nota de carregamento descrevia gasolina Premium, o
que é outro absurdo constatado pelo auditor. O mais grave das irregularidades era a informação de que a empresa
gestora do local não está devidamente cadastrada no MTE
para trabalhar com este tipo de produto. Os empregados
também não apresentam os devidos treinamentos listados em lei como requisito para esta atividade. Ainda havia
trabalhadores que nunca receberam treinamento sobre
benzeno.
Diante tantas irregularidades, o auditor mandou paralisar as atividades até que sejam regularizadas as pendências. A empresa tentou apresentar respostas a todos

os questionamentos. Os representantes do setor de HO
(Higiene Ocupacional) tentaram acordos “fora da lei” com
o “representante da lei”, alegando que os empregados do
local eram assistidos quanto à saúde e treinados, apesar
deles já terem dito in loco que não eram.
A companhia, em descumprimento à ordem e à lei,
continua carregando C5+ e enviando para a empresa
AGEO, em Santos, com os mesmos transportes irregulares apontados pelo auditor.
O que podemos esperar? Trabalhadores estão sendo
desnecessariamente expostos, a lei está sendo descumprida e há gerente que se atreve a dizer que o trabalho lá é
sério! Fonte: Imprensa Sindipetro SJC.
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Boletim n° 75 - maio de 2012

Compensação
forçada, bola fora da
Petrobrás na Copa
No dia 23 de maio a
federação enviou ofício
à empresa solicitando
reunião sobre o tema

BENEFÍCIO FARMÁCIA:
UMA CONQUISTA DE TODOS OS PETROLEIROS
A FUP vive proclamando que o Beneficio Farmácia foi uma conquista deles e
que os sindicatos ligados à FNP foram
contra o benefício. Aliás, a FUP vive alardeando a paternidade de várias conquistas e nega a paternidade, por exemplo,
da Repactuação, dos níveis e abonos,
que não foram pagos aos aposentados.
Como diz o ditado popular “filho feio
não tem pai”. Os sindicatos da FNP, sem
alarde, vem recuperando na justiça essas
perdas aos aposentados, principalmente
dos níveis de 2004, 2005 e 2006. Mas
vamos ao temo principal desse texto.
O Benefício Farmácia veio num pacote de proposta de ACT em 2013 em
que a categoria nas assembleias só pode
aprovar ou rejeitar o pacote. Por exemplo, no meio do pacote estava o abono
contingencial, um salário ou uma remuneração que é pago somente ao pessoal
da ativa. Os aposentados que pagam a
Petros para receberem até 90% do que
receberiam se estivessem na ativa ficam
de fora desse abono. Isso foi denominado por um tribunal em uma ação de
petroleiros como “fraude salarial”. Se
indicássemos a aprovação desses níveis
e abonos estaríamos praticamente im-

ATENÇÃO, INSPETOR
DE SEGURANÇA
Está agendada uma reunião com o
Compartilhado Corporativo para que a
empresa apresente o seu estudo sobre
a situação dos Inspetores de Segurança, visando melhorias para as diversas
distorções em suas atribuições no atual
PCAC. Assim que houver a negociação,
informaremos o resultado do encontro.

possibilitados de buscar na justiça essas
perdas. Esses pacotes no ACT é como
o filé mignon oferecido pelo açougueiro
com contrapeso de carne de segunda.
A dona de casa consciente rejeita essa
tramoia e a FNP rejeita a “fraude salarial”
no pacote do ACT do RH da Petrobrás.
Na verdade, o Benefício Farmácia é
uma conquista de todos os sindicatos
da FUP e da FNP. Nenhum sindicalista
em sã consciência seria contrário a esse
ganho. Mas a FNP é quem mais se aproxima da paternidade do Beneficio Farmácia, pois tem em sua pauta de negociação
para o ACT de 2013/2014 a cláusula 60°
que aponta “custeio de 100% e qualidade dos custeios dos serviços de AMS/
PAE: a companhia dotará para a vigência
do ACT, valores de custeio 100% (cem
por cento) dos programas de Assistência Médica Supletiva ...” Na pauta da FUP
não existe essa cláusula. A FNP não quer
somente o remédio a baixo custo, nós
queremos de graça, assim como toda a
AMS.
Alertamos aos companheiros que se
queixam com razão do benefício ser uma
decisão unilateral da companhia. Outros
alegam que não utilizam remé

“

Nenhum sindicalista
em sã consciência seria
contrário a esse ganho.
Mas a FNP é quem mais
se aproxima de sua
paternidade

dio. Lembramos aos companheiros que
o Seguro de Grande Risco da AMS quando implantado sofreu resistência por
parte de alguns companheiros e hoje é
praticamente uma unanimidade. Antes
de qualquer crítica é importante que o
companheiro(a) conheça o benefício e
você que já conhece explique aos outros
companheiros. Aos que não usam remédio, que continuem assim, porém, infelizmente, a grande maioria da categoria
faz uso de medicamentos e não apenas
os aposentados e pensionistas. Muitos
de nós pagamos algum tipo de seguro, e
esperamos nunca precisar utilizá-lo.
Fonte: Sindipetro-RJ

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 descrição 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.

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

O clima de indignação é geral: os petroleiros, com razão, não receberam bem
a notícia de que teriam que compensar de
maneira compulsória o período em que serão dispensados para assistir aos jogos da
seleção brasileira na Copa do Mundo, que
começa dia 12.
No início de maio, a FNP já havia feito uma primeira discussão sobre o tema,
informando o RH Corporativo que não
aceitaria essa medida unilateral. Se a empresa pretende liberar os empregados para
assistir aos jogos, que se responsabilize
pelas consequências da decisão – tomada
de maneira isolada.
No dia 23 de maio a federação enviou
ofício à empresa solicitando reunião para
tratar do tema. A FNP entende que os trabalhadores não podem ser penalizados por
uma decisão gerencial da companhia. Em
nenhum momento a categoria foi consultada se estava de acordo com este método.
No dia 28, a empresa enviou ofício
afirmando que “reviu seu posicionamento”. Nele, esclarece que “os empregados,
lotados em prédios administrativos localizados fora das unidades operacionais, que
não quiserem ser liberados mediante compensação, poderão continuar trabalhando
normalmente dentro de sua jornada ou
regime” e que “para os empregados do regime administrativo lotados em unidades
operacionais, a liberação mediante compensação ou a permanência no local de
trabalho ficará a critério da unidade...”.
A resposta da empresa é insuficiente,
pois mantém, com uma nova roupagem,
uma lógica punitiva. Muitos ignoram a
Copa do Mundo e aceitam sem grandes
problemas a compensação. No entanto,
outros desejam assistir aos jogos da seleção, mas não caso isso signifique a necessidade de compensação.
Soma-se a isso o fato de nada disso
se aplicará aos empregados que possuem
“cargo de confiança”, que integram aquele
contingente de empregados liberados do
cartão de ponto. Além disso, haverá feriado
municipal nas cidades-sede que receberem
jogos da seleção. Diante disso, qual seria
a decisão menos conflituosa da empresa:
liberação sem compensação. É isso o que
a FNP cobra da empresa que se orgulha,
formalmente, dos seus empregados.
EXPEDIENTE O Petroleiro

DIRETORES LIBERADOS (Base São Sebastião)
VALDEMAR Barbosa do Amaral (12) 99106.0521
Luiz Carlos ALMEIDA (13) 99719.9627
FALE TAMBÉM COM OS DIRETORES DE SUA BASE!
ACESSE O NOSSO SITE! Lá, você encontrará a lista completa de celulares
LINK DIRETO: http://tinyurl.com/atp8v42
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