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::: DIA DE LUTO E LUTAS :::

SINDIPETRO FAZ ATRASOS NA RPBC, TEBAR E
UTGCA CONTRA MORTES NA PETROBRÁS
O Sindipetro-LP, em parceria com
os outros sindicatos que compõem a
FNP, realizou no dia 26 de agosto, uma
série de atos para chamar atenção da
Petrobrás aos riscos que a categoria
petroleira está exposta. O Dia de Luto e
Luta lembrou ainda a morte do técnico
de operação, Antônio Rafael Santana, 26
anos, vítima de explosão em um possível vazamento de gás na Reman, em
Manaus.
As manifestações começaram entre
7h e 8h, na entrada dos turnos da RPBC,
UTGCA e Tebar, com atrasos de cerca
de uma hora. No aeroporto de Itanhaém
os companheiros fizeram um minuto de
silêncio antes de embarcarem para as
plataformas de Mexilhão e Merluza. A categoria lembrou ainda a morte de 10 pessoas em São José dos Campos, no dia 26
de agosto de 1981, quando um vazamento de gás sulfídrico vindo da Unidade de
Craqueamento Catalítico vitimou instantaneamente nove trabalhadores.
De 95 até agora, mais de 300 trabalhadores morreram dentro de unidades
do Sistema Petrobrás. Todos os acidentes poderiam ter sido evitados. Em de
São José, por exemplo, o equipamento
apresentou problemas duas horas antes
do acidente.
As tragédias anunciadas continuam
no Sistema Petrobrás. O Sindipetro-LP
apresentou alguns casos vividos no Litoral Paulista. Em julho, na UTCGA, em
Caraguatatuba, um incidente de alto potencial de risco por volta das 8h30, fez
com que a sala de controle perdesse
toda a informação de controle operacional da planta e as telas de supervisórios ficaram cinzas, sem apresentar
nenhuma informação. O procedimento
de emergência foi colocado em prática.
Foi acionado o trip da planta (SD3) sem
sucesso. A equipe de operação tripou a
planta toda em manual, fechando válvulas na área e a unidade permaneceu
inoperante até às 20h. O voo cego, como
nominou a própria gerência da unidade,
ficou sem explicação, com a alegação de
não criar pânico na categoria. A atitude
causou grande inquietação porque uma
situação dessas poderia ter ocasionado
um acidente de grandes proporções.
Outro acidente recente, dessa vez

com um ferido, aconteceu na RPBC, no
dia 18 de agosto, quando um técnico de
operação foi ferido enquanto realizava
a liberação da válvula controladora da
unidade de destilação N, com o petróleo aquecido a cerca de 180º. O material
saiu pela mangueira, atingindo o corpo
do trabalhador que conseguiu segurar
o artefato para minimizar o banho que
estava tomando. Como resultado o petroleiro teve 20% do corpo atingido
(costas, rosto, pescoço e ombros) com
queimaduras de 1º e 2º graus. A fumaça
emanada do equipamento além de tóxica
é explosiva e poderia ter causado danos
ainda maiores aos trabalhadores.
Perigo para todos
A segurança dos trabalhadores não
deve se limitar somente em evitar acidentes na área industrial. Todos que trabalham em unidades da Petrobrás, com
exceção dos que atuam nos edifícios
sede fora da área de risco, estão diretamente sujeitos a reagentes químicos
manipulados na produção dos derivados
de petróleo.
O famigerado Programa de Otimiza-

ção de Custos Operacionais (Procop)
tem colocado em risco a saúde dos
petroleiros. Fato é que a empresa tem
economizado nos exames médicos. Os
trabalhadores do chão de fábrica, que
estão diretamente expostos aos agentes
químicos e radioativos, tiveram retirados
de seus hemogramas exames específicos, que os coloca em risco iminente à
exposição ao benzeno, por exemplo, elemento encontrado em diversos produtos
da companhia. Essa prática foi questionada por profissionais de saúde durante
reunião da FNP com o SMS corporativo,
que não apresentou nenhuma explicação
sobre a economia. Aliás, para a empresa, houve uma diminuição dos acidentes
de trabalho, em cerca de 9% de 2013 até
agora, embora o caldo só engrosse.
Segundo a companhia, 7.631 empregados se inscreveram no Plano Individual de Desligamento Voluntário
(PIDV), sendo que destes 3.037 já foram
desligados, 313 desistiram e 4.281 petroleiros ainda ativos no sistema, podem
aderir ao programa.
As baixas são um retrocesso para

a categoria, pois além de perdermos
importantes profissionais, que levam
consigo anos de experiência na área, a
empresa ainda não apresentou planejamento de como será reposta a mão de
obra perdida. Como consequência do
desmonte do quadro de concursados,
cada vez mais se vê petroleiros terceirizados executando atividade fim.
Terceirizados e administrativo
Os trabalhadores terceirizados são
as maiores vítimas de acidentes no Sistema Petrobrás. O grande número de
trabalhadores nesta situação já chega a
mais de 80% da mão de obra na companhia. Como consequência da prática privatista adotada na empresa, os critérios
para fechar contratos são duvidosos,
haja vista as irregularidades mostradas
ultimamente na mídia. O que vemos são
empresas contratadas abrindo falência,
deixando milhares de famílias sem sustento, largados a própria sorte e a ações
judiciais. A rotatividade das empresas
que assumem contratos, os baixos salários e a falta de treinamento pontuam os
problemas vividos pelo setor terceirizado, que se expõe diretamente aos riscos
do sucateamento das unidades.
A cada ano mais e mais trabalhadores que atuam nos edises estão sendo
afastados por problemas ortopédicos,
causados por cadeiras que não são ergonômicas, problemas de saúde, por
respirarem ar expirados de aparelhos de
ar condicionado, estresse, devido a assédio moral e pressão por metas, entre
outros problemas comuns a quem trabalha em escritório.
É necessário que a categoria denuncie e cobre da empresa e junto com o
Sindipetro se posicione contra as práticas abusivas da companhia perante seus
funcionários. Se o RH não se preocupa
com a saúde da categoria, deve ser porque seus salários cobrem os prejuízos.
Os planos aos qual a categoria é submetida não correspondem com o lucro que
cada petroleiro dá a empresa.
A segurança deve ser levada a sério.
O trabalhador cumpre seu papel, mas
falta o retorno da empresa, cobrando
e fiscalizando os que são responsáveis
pela saúde e segurança de quem está no
chão de fábrica.

BOLETIM DO SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA I Agosto/Setembro de 2014

2

PETROLINO meteBRONCA!
RPBC
Cafezinho caro, hein?
Na URA só tem um operador e ao invés de vir um pacote de café que dura cerca de
4 a 5 dias, arrumaram uma máquina de café. O aluguel da máquina custa a bagatela
de R$ 3mil além do custo de cada cafezinho que sai dela. Será que 8 a 10 pacotes de
café custam mais caro que isso? Cadê o Procop nessas horas? Depois a chefia vem
com aquela conversinha que não podem pagar uma PLR decente. Tô de olho!
EDISA
Cadê o bom senso?!
A força de trabalho dos EDISAs está receosa. Isso por que a entrega da obra da nova
sede do Valongo foi postergada, mas a ocupação não. Mais uma vez, pra garantir a
boa imagem do governo em ano de eleição, vão colocar nas costas dos trabalhadores. A preocupação de todos é com segurança e estrutura pra trabalhar. A economia
nos aluguéis dos EDISAs vale o risco? Cadê o bom senso?!
ALEMOA
Lata velha
Após várias denúncias, a HLC resolveu substituir os micro-ônibus que transportam
a rapaziada da Alemoa, Pilões e Litoral Norte. Só que a emenda saiu pior que o
soneto. A frota “nova” é composta por modelos inferiores que o pessoal chama de
kinder ovo. E para piorar veio cheia de irregularidades: bancos em desconformidade
com a norma ergonômica, peças do painel do motorista se soltando, correias do
motor com Barulho, janelas que não Fecham, cortinas com defeitos e por ai vai...
A Fiscalização do SA deveria fazer junto com o SMS, uma vistoria nestes veículos
antes que algo aconteça.
Essa meta tá ruim
Eu fico na dúvida qual o critério que usam para contratar terceirizadas. A Meta prestou um péssimo serviço e apesar disso, venceu mais um contrato na área de manutenção. A terceirizada nem entrou e já chegou pior do que tava. Tá dando show de
irregularidades e pendências contratuais. Se eu for citar tudo de errado dá para fazer
uma bíblia. Será que teve reunião inicial pra saber se a empresa estava em condições
de assumir o contrato? E se teve quem assinou a OIS?
TEBAR
Cadê o terceiro?
Venceu o contrato do terceiro homem da ETE. E naquele bom e velho lance de economizar, colocaram um caldeireiro da Manserv para cobrir essa vaga. O Sindipetro
cobrou o SMS corporativo e tô de olho para ver o que vão fazer. Se a empresa continuar assim vão conversar com o MT e ter que lidar com uma paralisação.
Onde está o dinheiro?
A Transpetro tem lucrado muito ultimamente, mas pelo jeito esses valores não são
suficientes para investir em segurança. A rapaziada dos bombeiros anda fazendo
festa de aniversário para a verba que tá para chegar faz cinco anos. A carroceria do
caminhão precisa ser trocada e nada até agora. Vamos resolver isso!
Ninguém sabe e ninguém viu
Tem mais de um ano que o pessoal da Cipa está aguardando a apresentação do
PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle) do Sistema de Ar Condicionado
para a força de trabalho. Só que até agora, ninguém sabe e ninguém viu. Quero saber
onde está a conformidade legal tão divulgada pela empresa?

::: NOVIDADE :::

UTGCA
Sem pânico
Na próxima ocorrência que acontecer na unidade, a força de trabalho deverá ser
informada. A chefia pode tocar o intermitente que a rapaziada garante que vai seguir
o PRE e não entrar em pânico.
Só tem gente de nível
Andei sabendo que foi criado, de forma democrática, um time de clima só com gente
de nível superior. Com essa novidade tenho certeza que as pendências acumuladas
desde 2011 serão zeradas.
Não vê, ouve e fala
Tô só de olho em fiscal de contrato que faz vista grossa. O cara resolveu fechar os
olhos para contratos irregulares. Quero saber por anda o representante sindical da
Bureau Veritas, Potencial e outras terceirizadas. Será preciso acionar a DRT para
alguém se mexer?
Olha a gata fazendo festa
A chefia da Bureau Veritas tá perdendo a noção. O povo resolveu retirar um monte
de benefícios. O ticket refeição não é pago, mas é descontado. Os trabalhadores são
obrigados a comer fora da unidade, mas são descontados pelo tempo que se atrasam.
Até transporte irregular anda acontecendo. Cadê a fiscalização para ver isso tudo?
MERLUZA
Procop - Programa Cortes da Peãozada
A UO-BS tem aplicado a política de um peso e duas medidas. Quando se trata
em gastar com hotéis que trazem mais conforto e perto dos locais de treinamento
existem limites esdrúxulos e incoerentes. Agora, gastar com aluguel diário de gerador para Plataforma que está largado no porto de Itajaí já tem 2 meses pode, ne?
Dinheiro pelo ralo quando o ralo é dos “parceiros” da companhia pode... Pra piorar
a gastança, quando resolveram mandar o gerador para a plataforma, depois de viajar dois dias em um barco que custa $50 mil/dia, o trambolho não pode ser içado
porque esqueceram de ver o peso e perguntar se o guindaste capenga de Merluza
ia aguentar. Daí a solução foram mais gastos. Pagaram mais 2 dias de aluguel do
barco, do gerador e mandaram tudo de volta pro porto. Daí vem a história do um
peso e duas medidas já que pagar 50 reais a mais em um hotel descente pra galera
não pode! Quando é com a peãozada parece ter uma briga entre os gerentes para ver
quem vai cortar primeiro a verba!
Tem Bombril no óleo
Em menos de uma semana tivemos dois casos de pane nas aeronaves que atendem MlZ e MXL. Os problemas aconteceram pela alta concentração de vestígios de
limalha de aço no óleo da turbina. Não sabia que Bombril também servia pra isso!
Estou de olho na segurança dos voos e quero mais seriedade na manutenção dos
helicópteros. Tão esperando o que para resolver isso?
O meu nome é favela
Que os containers de acomodação são precários todo mundo sabe, mas a coisa está
pra lá de f feia! Vazamentos de esgoto sanitário deixaram partes da plataforma como
o gerador auxiliar e as bombas de incêndio sujas e com cheiro insuportável. Pra
piorar, quando dois técnicos e um supervisor passavam pela rota de fuga próxima
a oficina, que fica na reta das tubulações, receberam uma enxurrada fedorenta de
uma descarga dada em um dos containers. Além de se preocupar com incêndios e
vazamentos agora a rapaziada tem que se preocupar com o que vem do céu!

AUDITÓRIO DO SINDIPETRO-LP ENTRA NA ROTA
DE EVENTOS ARTÍSTICOS DE SANTOS
Inaugurada na década de 80, a sede do Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista, que abriga um auditório
com espaço para mais de 500 pessoas, foi palco de assembleias decisivas para a luta da classe petroleira. Agora
o Sindipetro-LP abriu as portas do edifício sede para fazer
parte do roteiro cultural da cidade de Santos.
Visando incentivar a cultura e o entretenimento aos associados, o Sindicato assinou um acordo com a Secretaria
de Cultura de Santos para apresentar a programação na
sede do Sindipetro, que estava agendada para ser exibida no Teatro Municipal, fechado para reforma, ainda sem
previsão de conclusão.

Atualmente em reforma para se adequar as normas de
prevenção a incêndios, o auditório Euzébio Rocha exibirá
peças de teatro, shows musicais e de dança, entre outras
modalidades artísticas, entrando para o circuito cultural
em cartaz na Baixada Santista, apresentando eventos de
qualidade em cartaz nos principais teatros nacionais e internacionais.
A conclusão das obras do auditório está programada
para o dia 20 de setembro. Já no dia 8 de outubro o violonista Euclydes Mattos, que vive em Barcelona, na Espanha,
irá se apresentar no Auditório Euzébio Rocha, estreando o
espaço revitalizado.

O auditório há anos recebe eventos particulares. Com
as apresentações já agendadas pela Secretaria de Cultura
de Santos o local continuará sendo alugado para escolas,
empresas e demais interessados no espaço nos dias em
que houver datas em aberto.
O Sindipetro-LP estuda junto à Prefeitura descontos para os associados em peças, musicais e demais
eventos.
A sede do Sindicato fica na Avenida Conselheiro Nébias, 248, na Vila Mathias. Em breve publicaremos a programação do Teatro, já alteradas para exibição no auditório Euzébio Rocha.
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::: DESCASO :::

::: WHATSAPP :::

PROBLEMAS COM AS REFEIÇÕES
CONTINUAM NO LITORAL PAULISTA

SINDIPETRO-LP
AUMENTA GRUPO
DE INFORMAÇÕES

A gerência da Petrobrás parece que
adora testar os limites dos trabalhadores e dos dirigentes do Sindipetro-LP.
Não foi apenas uma vez que denunciamos o declínio na qualidade da alimentação dos trabalhadores. E apesar
da aparente melhora, o problema voltou com força total. Agora, além de ser
servida com uma qualidade nutricional
baixa, a quantidade dos alimentos diminuiu drasticamente.
O negócio está tão reduzido que os
trabalhadores são obrigados a pedir
nova remessa de refeição para tentar
contornar o problema e matar a forme.
Para piorar a situação, as refeições repostas demoram tanto para serem entregues que chegam totalmente frios.
A terceirizada, que cuida desse setor, também tem oferecido pão com
salsicha, que vai contra a política de
alimentação saudável elaborada pela
empresa. Além disso, estão servindo sopa em copo de isopor (sopa em
copo? Fala sério!), que chega gelada ao
trabalhador. A nova contratada também
reeditou o “Bob Esponja”.Outra reclamação é a sopa de quirela (milho moído), que segundo o pessoal não tem
gosto de nada.

Isso sem falar nos exames periódicos que o trabalhador sai de casa em
jejum, e após fazer exame de sangue,
não tem ao menos um café com leite e o
suco de laranja que tinha antes. Isso já
virou um absurdo tão grande que muitos companheiros já estão desistindo e
trazendo refeição de casa
O que a chefia da Petrobrás está
mostrando é que pouco se importa com
a qualidade de vida dos trabalhadores
e o que é mais importante é o Procop

(Programa de Otimização de Custos
Operacionais).
Diante de tanta intransigência, o
Sindipetro-LP exige que as refeições
voltem a serem servidas como eram
antes do novo contrato. Se caso, esse
quadro lamentável não se reverta, o
Sindipetro irá cessar as negociações
com os dirigentes da companhia e tomará providências embasadas na decisão da categoria que está determinada
a cruzar os braços.

::: PDIV :::

TRABALHADORES RECLAMAM DE DIFERENÇA ENTRE
EXTRATO DO FGTS E VALOR DA HOMOLOGAÇÃO
O Sindipetro-LP têm recebido diversas
reclamações de pessoas que optaram pelo
Plano de Incentivo à Demissão Voluntária
(PIDV), referente a divergência entre valores mostrados nos extratos de FGTS e dos
apresentados no ato da homologação. A
base de cálculo da indenização equivalente
a 40% do saldo do FGTS é aquela informada pela Caixa, na data de desligamento do
empregado da empresa. A Caixa informa
ainda que, no documento “saque vigencia_petrobras.pps”, onde for informado
que o cômputo dos valores na base de
cálculo depende de decisão da empresa,
a Petrobrás considerará estes valores para
fins de pagamento da indenização.

Segundo as reclamações, o extrato do
FGTS apresenta um valor superior ao que
está sendo pago na homologação. Em alguns casos, o trabalhador discordou do
valor pago, mas foi orientado pelos representantes do RH a assinar a documentação
da homologação e que posteriormente o
valor seria reavaliado, mas até o momento
não houve o acerto.
Em resposta as reclamações de alguns trabalhadores, a gerência da Caixa
Econômica Federal orientou aos colaboradores que procurassem a Petrobrás,
com um formulário de Retificação de
Dados do Trabalhado (RDT), porque teria acontecido um problema no sistema.

Por sua vez, a companhia diz que isso é
assunto da Caixa
O Sindipetro-LP levou essas questões
na última reunião com o RH da empresa,
no dia 7 de agosto, para que a Petrobrás
interceda junto a Petros sobre as reclamações dos trabalhadores.
A Caixa disponibilizou um e-mail exclusivo para tratar de assuntos do saldo
do FGTS, exclusivo para o público alvo do
PIDV: sge3410rj03@caixa.gov.br.
O Sindicato informa ainda que aqueles
que se sentirem prejudicados e quiserem
entrar com ação, podem procurar o jurídico do Sindipetro-LP, para cobrar os valores devidos na justiça.

Agora o Sindipetro-LP está com um
novo espaço para aproximar mais os petroleiros. O Grupo do WhatsApp – Sindipetro-LP na escuta – está aberto para
que os trabalhadores recebam e compartilhem o que está acontecendo no
Sistema Petrobrás no Litoral Paulista e
demais unidades. O canal será uma ferramenta para envio de denúncias, ações
do Sindicato, acidentes, boas notícias,
Petrolino mete bronca e o que mais for
importante para a categoria.
Quem quiser participar do grupo deve
enviar uma solicitação pelo WhatsApp
no número (13) 99137-8145, informando nome completo e unidade em que
trabalha, para que tenhamos controle de
nossos contatos.
Colabore enviando vídeos, textos e
imagens que possam nos ajudar a levar
o Sindipetro-LP onde estiver precisando
mais de atenção. O que for notícia poderá virar matéria e o que for boato será
apurado, para que informações imprecisas não virem assunto de corredor.

::: SÓCIOS :::

CARTEIRINHAS JÁ
ESTÃO DISPONÍVEIS
PARA RETIRADA
Os associados do Sindipetro-LP podem vir à Secretaria da sede, em Santos, para retirar as novas carteirinhas. O
horário de funcionamento é de segunda
a quinta-feira, das 8h00 às 12h00 e das
14h00 às 18h00 e na sexta-feira das
8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Atualização cadastral
Em virtude do número expressivo
de associados com dados inexistentes
ou desatualizados, o Sindipetro-LP está
convocando a categoria a realizar o recadastramento de suas informações 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 através da ficha
que está disponível no nosso site e encaminhada a Secretaria do Sindicato ou
através do e-mail secretaria@sindipetrosantos.com.br. O telefone para maiores
informações é: (13) 3202.1102.

Já curtiu a nossa página no FACEBOOK?

::: ACESSE ::: facebook.com/sindipetrolp
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::: FNP :::

CONGRESSO APROVA RESOLUÇÕES PARA CAMPANHA REIVINDICATÓRIA
E REAFIRMA LUTA POR UMA PETROBRÁS 100% ESTATAL

O

8º Congresso Nacional da
FNP, realizado nos dias 15,
16 e 17 de agosto em São
José dos Campos, foi encerrado com
muitos avanços para a categoria petroleira. As delegações dos Sindipetros que compõem a Federação, formada por Alagoas/ Sergipe, Litoral
Paulista, Pará/Amazonas/Maranhão/
Amapá, São José dos Campos e Rio de
Janeiro, aprovaram na plenária, após
muitas horas de debates, as propostas
que serão levadas à mesa, em reunião
com a Petrobrás e que farão parte das
reivindicações para o Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) de 2014-2015.
Com a palavra de ordem “Por uma
Petrobrás 100% Estatal”, o Congresso da FNP contou com a participação
de 159 pessoas, entre delegados,
observadores, convidados e apoio.
No domingo (17), último dia de discussões, os grupos passaram suas
propostas na plenária com votação
unanime em quase todas as emendas
e sugestões apresentadas. Estiveram
presentes no congresso delegações
de São Paulo, Bahia, Duque de Caxias
e Norte Fluminense, que compõem as
posições à FUP em suas regiões.
Os temas Terceirização, Petros,
PCAC, Adicional Regional, SMS, Anistiados, AMS, entre outras reivindicações da categoria petroleira estiveram
em pauta nos grupos de discussões.
Das resoluções aprovadas no Congresso, algumas que serão apresentadas à mesa de negociações:
- Reajuste de 18% no Salário Base
(inflação pelo maior índice, ganho
real e produtividade; Pagamento dos
níveis dos trabalhadores da ativa,
aposentados e pensionistas de 94,
95, 96 e 97.
- PLR máxima para todos os trabalhadores, com base nos dividendos
distribuídos aos acionistas e faendo
a Campanha unificada com os Petroleiros.
- Lutar pela complementação de
RMNR; Melhorias no PCAC; AMS
100% custeada pela Petrobrás.
- Incorporação da RMNR – isonomia da complementação de RMNR ou
periculosidade para valer, com rea-

Com a palavra de ordem “Por uma Petrobrás 100% Estatal”,
o Congresso da FNP contou com a participação de 159 pessoas, entre delegados, observadores, convidados e apoio.
juste de 30% para todos.
- Licença prêmio de seis meses
para os trabalhadores após 10 anos
de trabalho.
- A companhia se compromete a
cumprir a decisão do TCU, referente
à redução da terceirização e realizar
concursos para a primeirização.
- Elaborar e divulgar materiais impressos e de áudio e vídeo sobre as
mulheres, negros e negras e LGBTs.
- A companhia reintegrará também,
todos os trabalhadores beneficiados
pelas Leis de Anistia 8.878/1994,
10.559/200 e 10.790/2003 e as leis
que serão promovidas pelo Congresso Nacional.
- Redução da Carga Horária para
mães e pais com guarda do filho menor com necessidades especiais.
- PCAC – Melhoria do plano; redução das jornadas; piso salarial, salários únicos para os técnicos; única
tabela de níveis;
- PCAC – Reconhecer como Função os trabalhadores que são Fiscais
de Contratos;
- PCAC – Criação do cargo de Brigadista, acabando com a dupla função

que hoje existe;
- Recomposição do Efetivo – que
sejam ocupados todos os postos de
trabalho que saíram com o PIDV; Reposição de 100% do Efetivo Próprio
de efetivo dos trabalhadores inscritos
no PIDV.
- A companhia garantirá aos dependentes auxílio creche, auxílio préescola, auxílio educação, a conclusão
dos seus estudos, até o ensino superior, mesmo após o falecimento do
empregado e ou a sua aposentadoria. Os benefícios devem se estender
também a netos menores, sob guarda
provisória ou definitiva.
- Repouso Semanal Remunerado
garantido pela Constituição Federal
em todos os meios: Político, jurídico
e mesas de negociação. Hoje, cerca
de 400 mil trabalhadores das plataformas e embarcações de todo o país,
concursados e contratados, trabalham com carga horária semanal de
84 horas sem gozar de 24 horas consecutivas de repouso no sétimo dia e
jornada diária de 12 horas.
- Adicional de área remota nos
moldes do adicional de campos ter-
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restres nas áreas E e P, Abast, Transpetro, Biodisel, Fafen e demais áreas
da companhia que se enquadram nesses critérios.
- A companhia pagará um adicional, percentual de 5% sobre a remuneração para os trabalhadores que
exercem a função de gerentes e fiscal
de contrato na Petrobrás.
- A Petrobrás garantirá ao representante sindical eleito a estabilidade
provisória, prevista no inciso VIII,
do artigo 8°, da Constituição Federal
Brasileira.
- A companhia irá adquirir 45% de
alimentos agroecológicos da agricultura familiar e da chamada economia
solidária, de um modo mais amplo,
para os restaurantes em suas instalações, Que a Petrobrás escolha um
produto, por exemplo, o feijão, para
que seja todo comprado da agricultura familiar camponesa, tendo isso um
critério para licitação na contratação
de restaurantes terceirizados.
Moções de apoio
A FNP manifestou apoio ao povo da
Palestina, que vem sofrendo ataques
massacrantes por parte de Israel. Os
ataques na Palestina já mataram mais
de duas mil pessoas, em sua maioria
civis. As baixas em Israel chegam a
67 mortos, sendo três civis.
Os congressistas ainda aprovaram
moção de apoio ao Sindipetro-RJ e
outros sindicatos, que lutam pela democratização da comunicação pelo
Marco Regulatório no Estado do Rio
de Janeiro através de Rádios, TVs e
jornais da Rede Globo. O Sindicato
vem sofrendo agressões e ameaças
do principal grupo de comunicação
do país, apoiada nas ações ilegais,
discriminatórias e truculentas da Polícia do Governo Cabral/Pezão. O Sindipetro-RJ é referência nas lutas por
moradia, reforma agrária, meio ambiente, gênero, discriminação racial,
homofobia, em defesa da Petrobrás,
do petróleo, da Saúde e da educação
no Estado do Rio de Janeiro. Assim,
os Sindicatos da FNP se solidarizam
com as ações desse sindicato, em defesa da democracia.
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