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LAVA JATO ABRE ESPAÇO PARA UM GRANDE
EMBATE POR NOSSAS BANDEIRAS DE LUTA
As denúncias deflagradas pela Operação
Lava Jato, da Polícia Federal, colocaram sobre a luz dos holofotes da grande imprensa o
que rotineiramente é cobrado nas mesas de
reunião com a empresa, bimestralmente e em
todas as oportunidades que a FNP e seus Sindicatos tinham para reportar o que petroleiros,
diretores sindicais e demais trabalhadores de
bem vivenciam nas unidades da Petrobrás:
Irregularidades em obras, com aditivos sem
fim; terceirização de atividades-fim, como no
caso do navio petroleiro Cidade de São Mateus, que vitimou ao menos seis trabalhadores no Espírito Santos; e ingerência sobre leis
trabalhista, ignorando normas internacionais
de segurança do trabalhador, mantendo milhares de petroleiros sobre os riscos químicos
de produtos como o benzeno, sob a alegação
de que não há liberação significativamente
prejudicial em suas unidades.
A corrupção na empresa parece ter data
de início: 1997, segundo relatou Pedro Barusco, ex-gerente executivo de Serviços da Petrobrás, em depoimento prestado sob acordo de
delação premiada. Curiosamente a data nos
remete ao mesmo ano em que o monopólio
do petróleo foi quebrado por FHC, que abriu
o capital para venda de ações na bolsa, permitindo a intervenção do mercado nas ações
da empresa. Nos governos do PT que se seguiram a situação só se agravou, e a cada ano
mais e mais ficamos atados aos interesses do
mercado.
De produtores, passamos ao papel de
fiscalizadores do petróleo extraído de nossas
terras, entregando para empresas estrangeiras a concessão de reservas de petróleo, sob
as garantias unilaterais de que irão nos repassar a parte que nos cabe, quase que no fio do
bigode, sem a fiscalização da empresa sobre
o que é produzido.
A fiscalização da ANP deixa a desejar,
principalmente quando se trata da exploração,
do petróleo por empresas terceirizadas, como
no caso da BW Offshore, operadora norueguesa, responsável pelo navio Cidade de São
Mateus. Após o acidente, o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo
(Crea-ES) anunciou que a empresa operava
sem registro no órgão, além de não constar
na listagem de empresas contratadas pela Petrobrás enviada pela companhia.
Enquanto as leis são burladas para beneficiar e acobertar problemas reais, milhares de
trabalhadores estão sujeitos aos riscos inerentes a quem atua na área petrolífera. Desses, os
petroleiros terceirizados são os que mais se
expõe, pois não há fiscalização e as normas
de segurança são muitas vezes ignoradas nas
unidades para bater metas
Somente no Litoral Paulista, oito navios
são conduzidos e operados exclusivamente
por mão de obra terceirizada, tendo apenas
um fiscal próprio da Petrobrás trabalhando
embarcado.

A fiscalização da
ANP deixa a desejar, principalmente
quando se trata da
exploração, do petróleo por empresas
terceirizadas
Os Sindicatos dos Petroleiros não têm
autonomia sobre o que acontece nos navios
plataformas. A terceirização de setor, vital para
a economia da companhia, tem que ser combatida, porém a busca por agradar ao mercado
e aumentar os lucros dos acionistas possibilitaram a criação de mecanismos que podam a
fiscalização e união da categoria. Os técnicos
burocratas neoliberais, existentes na direção
da empresa, criaram os sindicatos dos trabalhadores offshore, que aparentemente não
exercem nenhuma pressão para garantir a segurança dos petroleiros terceirizados.
Não estamos falando aqui da capacidade
técnica desses trabalhadores, mas sim da
pressão por produção, falta de fiscalização e
uso de epi’s e principalmente, da grande brecha gerada pelo sistema, que permite a entrada da corrupção nas assinaturas e manutenção de contratos.
Indagados sobre os trabalhos realizados
nos navios plataformas com nomes de cidades, como o Cidade São Vicente, São Paulo,
Santos, Paraty, Mangatiba, Ilhabela e Angra
dos Reis, os diretores da Petrobrás nunca explicaram como a extração de petróleo em mar

alto pode ser feito exclusivamente por mão
de obra terceirizada, contrariando a sumula
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que
orienta a terceirização como atividade-meio,
não fim, como acontece nas plataformas.
Atualmente a Petrobrás possui cerca de 80
mil petroleiros concursados, enquanto que a
empresa abriga mais de 300 mil terceirizados
nas mais variadas funções da companhia. Com
as saídas programadas pelo PIDV sofreremos
amargas perdas tanto intelectual, como de experiência operacional. A Petrobrás já acenou
que muitas das vagas abertas pelo PIDV não
serão ocupadas por petroleiros diretos.
O momento que a Petrobrás vive é decisivo para os rumos da economia do país. É
hora de discutirmos as contratações de terceirizadas, exigirmos ampliação do quadro de
concursados e mais poderes aos petroleiros
primeirizados, que deveriam a muito tempo
ter voz ativa na empresa. Deveria partir da
categoria a escolha da nova diretoria da empresa e os rumos que a companhia deve seguir economicamente. Também no conselho
administrativo a representatividade da classe
é muito pequena. Dos 10 conselheiros, uma

vaga é reservada para um representante eleito
pela categoria.
Com base em informações recebidas pelo
Sindipetro-LP, no ano de 2014, no Litoral
Paulista, foram registrados 194 comunicados
de acidente do trabalho (Cat). Desses, 161
ocorreram com trabalhadores de empresas
prestadoras de serviços da Petrobrás. Sem
fiscalização nos navios petroleiros, podemos
considerar que esses números são ainda
maiores, fora os acidentes que ocorrem na
área, mas que não são relatados ao SMS. É
prática comum no país “encostar” trabalhadores acidentados em setores administrativos
ou em almoxarifados, maquiando assim os
problemas na empresa.
A projeção política dos escândalos na
Petrobrás demonstra interesses e intenções
com o futuro e direção da empresa. Para os
politiqueiros, a Petrobrás é uma fonte inesgotável de recursos para financiar obras, cobrir
rombos e equilibrar a inflação. Para os “investidores”, a companhia representa apenas dividendos e mais um negócio, embora bastante
promissor.
Para os poderosos do mundo, os donos
das big oil que antes da criação da Petrobrás
disseram que o petróleo não era bom negócio
para o Brasil, a companhia é uma pedra no sapato de seus interesses. Para eles, o petróleo
não deve ser nosso.
Somos geradores de energia vital para a
indústria e reservas como as encontradas no
pré-sal dificilmente serão achadas em quantidades que valham investimentos.
Embora a presidenta Dilma Rousseff declare que as empresas não devam ser punidas
por corrupção, mas sim os executivos envolvidos, fechar os olhos para o problema não
findará com ele. As empresas e seus acionistas foram beneficiadas pelos anos de negociatas. Punições exemplares devem cair sobre
todos os que participaram do esquema, pois
os lucros da corrupção já foram distribuídos
entre todos, cientes ou não.
A categoria petroleira deve se orgulhar do
patrimônio que construiu. Devemos lutar pela
Petrobrás criada para alavancar a economia
do país, projetando a capacidade intelectual
e tecnológica de nossa força de trabalho, que
hoje recebe prêmios internacionais e são referência na área petroleira mundial.
A Sindipetro-LP luta pela categoria e cobra
da empresa o respeito e valorização do trabalhador. Cabe à categoria manter o bom trabalho que vem fazendo na empresa, se manifestar e denunciar o que estiver errado seja pela
ouvidoria, mas principalmente encaminhando
as demandas ao Sindicato. Só com a união e
participação de todos manteremos firmes o
espírito da empresa, criado com a lei 2004,
em 1953, que construiu uma petroleira para
todos, com dignidade, valorização do trabalhador e desenvolvimento do país. É por essa
Petrobrás que lutamos!

BOLETIM DO SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA I Março de 2015

2

PETROLINO meteBRONCA!
RPBC
Ainda não tá nada bom.Depois de várias denúncias a chefia, da Refinaria, resolveu dar
um jeito no laboratório. Eu soube que compraram ar condicionado e outras coisas, mas
nada disso resolve o problemão que é lá. O local precisa de mudanças urgentes e o certo
seria construir uma nova unidade. Tô olhando de perto porque ainda não tá bom.
Continuamos na cola.Não é porque negociamos todos os problemas da Cipa que vamos
afrouxar a corda. A última reunião foi até as 15h conforme combinado, mas ainda queremos
ver se as outras demandas serão atendidas. Aqui vai um recado:” Continuamos na cola!”
De volta a infância.O pessoal que trabalha na área, a noite, tem reclamado e muito da
falta de iluminação. Quem tem que andar no local se sente brincando de gato mia. Não
custa nada dar uma ajeitada e facilitar a vida da rapaziada, né?
Tá bonito, mas não tá bom.A chefia da GPI andou dando um talento no local. Tá tudo
bonito, organizado e novinho em folha, mas ficou faltando um pequeno detalhe. Lá não
existe banheiro feminino. A moça que trabalha na unidade é obrigada a andar um pedação para poder usar o banheiro da mecânica. O que será que passou na cabeça da
rapaziada que fez o projeto?
Muda daqui e não conserta ali.Dentre as várias desinteligências que estamos acostumados a ver dentro da RPBC, a mais nova é uma certa mudança. O povo de lá está tentando
tirar o UC e UVC das suas CCLs e levar para uma CCL nova. A alegação é que as CCLs
deles está com problema de infiltração. Os trabalhadores não querem sair de lá. Porque
não adequar a antiga? Como gostam de gastar, hein?
TRANSPETRO
O combinado não é caro. Foi instituído durante a implantação do PIDV que todo trabalhador que aderisse ao plano teria o posto de trabalho ocupado por um novo petroleiro.
Só que na Transpetro o pessoal não leu essa cartilha. A chefia de lá resolveu contratar
uma empresa para avaliar a necessidade de preenchimento dessas vagas. Isso para
mim tá cheirando a sucateamento da estatal. É óbvio que a empresa vai dizer que tá tudo
certo. Estou de olho nessa manobra!
ALEMOA
E lá vem a Observ.O pessoal da SA Transpetro, através da Contratada , velha conhecida,
resolveu mudar as cores dos Terminais para o padrão VERDE e AMARELO. No local, existem
pastilhas e serão removidas para a MAQUIAGEM que a contratada irá fazer. Haja dinheiro!
Tem coisa errada...Os exames periódicos da rapaziada, que começaram a ser realizados na Trasnpetro, vêm assinados por um médico aposentado que aderiu ao PIDV e
quando estava na ativa era Coordenador de Saúde da Região Sudeste. Na última reunião
com o RH da Transpetro foram pedidos esclarecimentos e a empresa deu a justificativa
de que não existe médico no cadastro reserva. E que atualmente existe um profissional
contratado que cumpre meio expediente. Vamos melhorar esse negócio ai!
E a história das caldeiras continua...O Sindipetro andou divulgando e explicando a situação das caldeiras na Alemoa. O povo ao invés de escutar o que a nossa Diretoria propôs
prefere gastar mais dinheiro. Afinal, a Petrobrás tá podendo, né? Vamos manter as velhas
funcionando até o equipamento novo chegar. Não tem cabimento alugar caldeira! O certo
mesmo seria fazer mudança na área para não precisar mais de vapor, mas como isso ainda
não vai ser feito não se deve gastar sem necessidade e promover terceirização do lugar.
PILÕES
A coisa tá ficando feia.Em Pilões a coisa tá pra lá de feia. Dias desses aconteceu outro
assalto. O negócio foi tão ruim que roubaram as armas dos vigilantes. Quando é que a
Transpetro vai resolver olhar para os trabalhadores desse terminal?
MEXILHÃO
Tá tudo errado.Trabalhadores em regime especial com escala definida lotados em Mexilhão
estão sendo deslocados do seu período normal de embarque para cobrir postos de trabalho
vagos. Toda essa mudança é feita para não pagar hora extra, só que com isso a gerência
deixa de cumprir o estipulado no padrão PG-1E1-00194, item 6.3.1. Quem se lasca é o trabalhador que além de não receber extra também não pode programar a vida em virtude tanta
mudança na escala. Pelo visto a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco.
Dá-lhe desconto e descumprimento.O RH da UO-BS vem deixando de apontar -0,5 do
dia do desembarque na frequência se o trabalhador não cumprir a quinzena completa. Se
o sujeito, por acaso, desembarcar antes para curso ou por outro motivo o RH não aponta
porque acha que é assim. Só que a realidade é bem diferente... Existem uma determinação
da justiça em ação movida por nosso jurídico que obriga a apontar o valor correto. Sendo
assim, o Sindicato foi acionado e não vamos deixar essa presepada passar impune.
Tá duro de engolir.O SMS saúde tem aplicado o conceito de alimentação saudável na
plataforma. Só que essa medida tem gerado discussão. Tem trabalhador que concorda e
outro que discorda. Além disso, lá existem dois problemas que contradizem esta medida.
Primeiro o excesso de gordura (pelanca) nas carnes vermelhas preparadas e segundo as
moscas que habitam a plataforma em abundância. Vamos dar uma melhorada nisso ai!

Vamos reconsiderar! Há mais de um ano foi criada na UO-BS uma célula para programação dos serviços de manutenção. O objetivo seria tirar serviços burocráticos da plataforma. O negócio pode até ser válido, mas em hipótese alguma as medidas de segurança
podem ser desprezadas e neste aspecto um flanco foi aberto uma vez que as analises de
riscos (APN 1 e 2) são feitas em terra nessa célula. Embora existam técnicos de segurança embarcados que liberam juntamente com os operadores os trabalhos. A situação cria
oportunidades para acidentes, pois só acabam por ir ao local do trabalho no momento da
liberação sem a prévia inspeção já que as análises chegam prontas. Já aconteceram alguns
incidentes que poderiam ser evitados. Abram os olhos e reavaliem essa situação!
MERLUZA
Haja negligência!O SMS da UO-BS não tem nenhum comprometimento com o trabalhador e tem se negado a fornecer monitor portátil multi gás para uso durante as tarefas
do trabalhador na área operacional das plataformas. Cadê a prevenção na saúde e segurança do trabalhador?
Tão cortando tudo.Durante anos sempre existiu próximo da Plataforma de Merluza uma
embarcação de apoio para dar suporte as necessidades diárias e a situações de emergência na plataforma. Só que nesse ano, a força de trabalho foi informada que não existe
mais a necessidade da embarcação de apoio porque não é uma exigência da NORMAN
(Normas da Autoridade Marítima). Se acontecer algum problema, o pessoal fica à deriva
no mar e contamos com a ajuda dos barcos de pesca. Que o céu os proteja!
Tá um calor danado.A ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) determina que
o valor recomendado da temperatura ambiente agradável para o ser humano seria de
21°C até 23C. Na cozinha da plataforma de Merluza a coisa não é bem assim... O trabalhador fica exposto a temperaturas que variam de 27°C até 32°C. Segundo informado é
normal. Cadê o SAD setor de saúde?
Ho Ho Ho.Os trabalhadores da Plataforma de Merluza agradecem ao Sindipetro LP pelo
fornecimento de algumas camisas que foram cedidas para o sorteio durante as festividades de Natal e Ano Novo. As atividades (bingos, sorteios, karaokê e amigo secreto) são
uma forma que os trabalhadores encontraram para minimizar a lembrança e ausência
dos familiares nessa época e são realizadas durante a ceia e o jantar de confraternização
com todos os trabalhadores próprios e contratados.
Nadinha de nada.Apesar da empresa passar por dificuldades financeiras e escândalos de
corrupção a UO-BS/RH, Ambiência e Comunicação pisaram na bola. Nem sequer mostrou
vontade de correr atrás junto a sede no Rio de Janeiro para conseguir brindes (canetas,
bonés, chaveiros, canecas camisas e outros) promocionais sem custos que a Petrobrás
costuma distribuir nos seus eventos. As plataformas utilizam os brindes para recreação
durante as festividades de final de ano buscando descontrair os trabalhadores. Afe!
EDISA
Bom dia, amiguinhos!Andou rolando uma reunião com o gerente da força de trabalho e
nela descobri que o ISE (índice de satisfação dos empregados) estava baixo. O motivo é
tratamento do gerente com os terceirizados. O bonitão disse que depois disso passou a
desejar bom dia, boa tarde e boa noite. Vê se pode? Será que existe recursos humanos
e ambiência na UO-BS?
Não há vagas.Foi decretado, no prédio do Edisa, que terceirizado não tem direito a vaga
no estacionamento. Gostaria de saber porque? Todo mundo trabalha igual e deveria
poder usufruir dos mesmos benefícios. Vamos resolver essa parada!
Vamos convocar?Todo mês acontece a Reunião do QSMS com terceirizadas só que o
Sindipetro nunca é convocado. Todo mundo sabe que defendemos interesses de próprios e terceirizados. Nada mais justo que os diretores participem para conhecer os problemas e propostas de melhorias de saúde e segurança dos trabalhadores. E aí, SMS?
Novela do novo Edisa continua...E a ocupação do novo Edisa tá virando novela. A Petrobrás continua pagando aluguel em vários pontos da cidade como no Palazzo e Conselheiro.
Além disso, paga também equipes de manutenção e limpeza. O contrato de manutenção da
nova sede já está rodando e os enormes gastos se chocam com o discurso de ocupar logo
para economizar grana. Nem Janete Clair escreveria uma novela dessas!
Nova atribuição
Mais do que nunca, com os casos de corrupção envolvendo empresas terceirizadas,
temos que ter no plano de cargos a função FISCAL DE CONTRATO. Para que a principal
atribuição do petroleiro seja correr atrás do prejuízo causado pela terceirização. É duro
ter as atribuições do dia a dia e ainda controlar os mandos e desmandos das “gatas” que
mamam no sistema Petrobras é demais pro peão controlar.
Nossa Senhora das Candeias, rogai por nós!
No último dia 02 de fevereiro foi celebrado o Dia de Nossa Senhora das Candeias, padroeira
dos petroleiros. Nossa Senhora das Candeias passou a ser padroeira da Petrobrás e dos petroleiros, na década de 1950, por conta da descoberta dos primeiros campos de exploração e
produção na Bahia, especificamente no município de Candeias, local que abriga um santuário
e polo religioso de peregrinação dedicado à santa. Na RPBC, a imagem de Nossa Senhora
das Candeias foi instituída e abençoada em 1958 pelo bispo D. Idílio José Soares.
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::: NA MESA DE NEGOCIAÇÕES :::

PLR, TERCEIRIZAÇÃO E PROBLEMAS DAS BASES DO LITORAL
PAULISTA FORAM DISCUTIDOS EM REUNIÃO COM RH
A primeira parte da reunião do Sindipetro-LP e os demais Sindicatos da FNP
com o RH da Petrobrás, realizado nesta
quinta-feira (26), no edifício sede, no
Rio de Janeiro, começou com a cobrança dos diretores dos Sindicatos por uma
resposta sobre o adiantamento da PLR.
Segundo o RH, com a mudança
da diretoria da companhia, inclusive
do diretor financeiro e presidência e a
apresentação do balancete auditado do
terceiro trimestre de 2014, a empresa
ainda não tem definida a data para o pagamento do adiantamento. A diretoria
espera entregar o balanço auditado até
o fim de março. Com essa indecisão, a
Petrobrás estuda a possibilidade de não
pagar o adiantamento, mas sim a PLR
inteira.
A empresa assume que a crise vem
de cima e não tira dos trabalhadores o
mérito pelos bons números da companhia, no entanto, credita a dificuldade do
adiantamento devido a questão de direito societário, que está sendo analisado
pelo jurídico, Operação Lava Jato e rebaixamento da nota no mercado.
O diretor Ademir Gomes Parrela propôs que o adiantamento seja equivalente
ao que foi pago no ano passado, mas
os representantes do RH dizem que a
questão não envolve apenas problemas
financeiros, mas técnicos.
Os diretores dos cinco Sindicatos da
FNP avisaram que a categoria não irá
aceitar a decisão da diretoria e manifestações poderão ocorrer até que a PLR
seja paga.
Outras demandas
O Sindipetro-LP cobrou do RH explicações sobre um problema recorrente
com os trabalhadores de turno, que têm
feito dobras, mas não estão recebendo
o descanso necessário, retornando ao
trabalho dentro do limite permitido pelas
leis trabalhistas. O RH diz que a manobra
não é ilegal, mas embora a lei permita
esse tipo de situação, o trabalhador está
sendo esgotado principalmente pela política adotada pela companhia, que abriu
o PIDV, mas não está repondo os efetivos nas unidades.
A evacuação feita na RPBC, no dia 23
de janeiro deste ano, após vazamento
em Cubatão, que aconteceu na empresa Anglo American e resultou em mais
de 90 intoxicados, entre trabalhadores
e moradores da cidade, foi cobrada na
mesa de reunião. Para a o Sindicato o
SMS da companhia demorou para tomar
a decisão de evacuar a área, o que foi
feito pelos próprios trabalhadores, que
não aguentavam o cheiro forte. A crítica do Sindipetro-LP é também ao plano integrado de prevenção de acidentes
que as empresas do polo industrial têm,
mas que demorou a ser repassado às
empresas, o que poderia ter acarretado
em uma tragédia sem precedentes na
região.
A empresa
O Dia do Embarque e Desembarque

tratos também será mantida, caso a empresa apresente problemas.
Inclusão de enteados na AMS
A diretoria do Sindipetro-LP também
pediu a inclusão de enteados na AMS.
Atualmente, somente podem ser atendidos como beneficiários os enteados
que recebem renda menor que um salário mínimo. A FNP solicitou que a renda
limite para beneficiar os enteados seja
maior que três salários mínimos.
O PCAC para os inspetores de segurança também foi cobrado na mesa e
segundo o RH está sendo estudado pela
empresa.

foi lembrado pelo diretor lotado na Plataforma de Mexilhão, José Roberto Barros
Gonzalez, que cobrou da Petrobrás que
se cumpra o que foi determinado pela
justiça, mas que tem sido contestado em
outras esferas trabalhistas.
Os pagamentos de níveis também foram tema na mesa de reunião. Gervásio
Fernandes, diretor do Departamento de
Aposentados e Pensionistas do Litoral
Paulista e da FNP (Dap), não concorda
com a retroatividade dos pagamentos a
setembro de 2013, pois não foi isso que
ficou acertado com o diretor José Eduardo Dutra, em reunião após a ocupação
feita pelos aposentados e pensionistas
dos Sindicatos da FNP, em outubro de
2014. Por esse e por outros motivos, o
Sindipetro-LP tem indicado aos assistidos pela Petros que rejeitem a proposta
e entrem na justiça, até que um acordo
justo seja oferecido pela Petros.
Após ouvirem as demandas dos Sindicatos, o RH informou que irá marcar
para os próximos dias um fórum de efetivo que trata das mudanças devido ao
PIDV. Todos os assuntos foram anotados, para serem respondidos nas próximas reuniões.
Compensação de feriados
Os cinco Sindicatos da FNP querem
que a Petrobrás aceite a autonomia dos
trabalhadores, para que desenvolvam
métodos menos pesados para compensar emendas de feriados. Um exemplo de
compensação proposta pelos trabalhadores, é que diariamente sejam trabalhados
alguns minutos a mais do expediente e ao
final de um período o tempo extra sirva
para descontar os créditos das horas a
serem compensadas. O RH irá avaliar a
possibilidade dessa mudança.
Terceirização
A parte da tarde foi reservada para
tratar sobre o assunto terceirização,
uma das peças principais das denúncias
do Lava Jato.
O Sindipetro-LP e os demais Sindicatos da FNP citaram diversos exemplos de
abusos da utilização de mão de obra terceirizada nas áreas da Petrobrás. Atualmente
as principais atividades da empresa são
desenvolvidas por agentes terceirizados.

Além de porta de entrada da corrupção, a terceirização hoje pode barrar a
produção das principais atividades da
companhia, graças as consequências
das investigações da Operação Lava
Jato, que vem desencadeando uma série
de interrupções de contratos, causando
milhares de demissões em todo o país
e pior, algumas empresas têm deixado
trabalhadores sem a menor assistência
e sem receber seus direitos, como nos
casos da Alumini, Iesa e tantas outras.
Representando os trabalhadores
da UTGCA, o diretor do Sindipetro-LP,
Marcelo da Silva dos Santos alertou
aos representantes da empresa caso de
discriminação sexual dentro da unidade
de Caraguatatuba. Trata-se da empresa
Júlio Simões, que depois de assumir
um contrato na unidade e empregar os
trabalhadores da antiga empresa, disse a
uma motorista, com cinco anos de experiência na área, que não poderiam aceita-la, pois a norma interna da terceirizada não permite contratação de mulheres
para dirigir. O Sindipetro-LP exige uma
postura rígida da empresa, que gasta
milhões com propagandas e programas
contra discriminação de minorias e portanto não pode deixar que atitudes como
essa se crie em seu sistema.
A Petrobrás apresentou alguns nomes
de empresas terceirizadas que perderão
contratos com a companhia, por violações de leis trabalhistas e contratuais. As
denúncias foram feitas por funcionários
das empresas a dirigentes dos Sindipetros, que relataram entre outras coisas
atrasos de salários e de outros benefícios.
As empresas serão obrigadas a pagar todas as pendências trabalhistas.
Outra contribuição dos Sindicatos da
FNP que foi atendida pela empresa prevê
que nos contratos futuros com valores
a partir de R$ 165 mil à R$ 5 milhões,
assinados a partir de março deste ano,
haverá clausula que estipula retenção de
1% do valor do contrato, ou 5% do valor
da mão de obra, ou o que for maior, para
assegurar pagamentos aos funcionários
contratados, caso a empresa tenha problemas para pagá-los. O valor retido será
devolvido à empresa, corrigido, desde
que não haja pendências. A retenção da
última parcela dos pagamentos de con-

Análise de risco ocupacional (ARO)
O Sindicato levou para a mesa a reclamação dos operadores das unidade com
relação as análises de risco ocupacional
(aro), incorporada na rotina dos operadores da Petrobrás, que alegam que o
procedimento quebra o ritmo de produção em todas as unidades da companhia.
Para o SMS, o procedimento é necessário
para evitar acidentes. O gerente de SMS
do Abast irá na RPBC para conversar
com todos os operadores, para explicar
a importância do Aro na segurança do
trabalhaor. O mesmo será feito na Revap,
em São José dos Campos.
O Sindipetro-LP levou a demanda
dos trabalhadores da termoelétrica Euzébio Rocha, de Cubatão, que não estão
sendo valorizados pela empresa. O problema relatado para o corporativo é que
trabalhadores incorporados pela Petrobrás, que comprou uma empresa do setor, chegaram na RPBC para exercerem
a mesma função que os primeirizados
concursados, mas com salários mais
altos, o que obrigou a empresa a classifica-los como seniores. O Sindicato quer
a valorização desse pessoal prejudicado
e sugeriu que se abra o PCAC da categoria para regularizar a situação.
Dupla função, PTs extras e outras
demandas das plataformas, Tebar e
UTGCA.
Marcio Gomes, diretor lotado na plataforma de Mexilhão, alertou sobre os
riscos da utilização de pessoal não qualificado na campanha de preservação estrutural na plataforma de Merluza. Isso
vem ocorrendo na planta de processo e
já ocasionou 02 vazamentos (gás e condensado) que foram identificados. Porém, não é sabido se outros danos estão
sendo causados e estes só perceptíveis
depois de meses e sem falar na caracterização de dupla função.
A reunião foi iniciada às 9h e encerrada às 19h e mesmo após várias demandas terem sido passadas pelos Sindicatos da FNP, a Federação e o corporativo
entraram em acordo de que uma reunião
extra sobre SMS deverá ser marcada antes da que é realizada periodicamente.
Visite nosso site e confira mais
informações sobre essa matéria
www.sindipetrolp.org.br
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::: APOSENTADORIA ESPECIAL :::

PERITOS DO INSS ADMITEM PRESENÇA DE
BENZENO EM AMBIENTE DE TRABALHO
No último 13 de janeiro foi distribuída uma Circular n°2/DIRSAT/INSS que
determinou que os peritos médicos do
Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) passem a admitir a presença de
benzeno, no ambiente de trabalho para
fins de aposentadoria especial. Essa decisão faz parte de uma portaria Interministerial nº 09, de 07/10/2014.
A partir dessa data “a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de
exposição aos agentes comprovadamente
cancerígenos será suficiente para compro-

vação da efetiva exposição”. Além disso, a
portaria diz que o uso de EPI não elimina
a exposição do trabalhador aos agentes
químicos.
Essa circular é uma vitória para a categoria petroleira, que vem lutando arduamente nas Comissões de Benzeno para que
esse tipo de exposição seja reconhecida.
O Sindipetro-LP sempre ressaltou a
necessidade de constar no Atestado de
Saúde Ocupacional (ASO) a descrição
dos riscos aos quais o trabalhador é exposto no ambiente laboral.

Além disso, sempre buscamos, através da justiça, a comprovação de exposição aos chamados agentes nocivos
no Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP). A Petrobrás sempre tentou burlar isso e usa como principal argumento
omitir essas informações do PPP do empregado e afirma que a maioria estaria
“dentro dos limites de exposição seguros”. Entretanto, como os próprios trabalhadores sabem, para agentes como
o benzeno não há níveis seguros de exposição. Com essa Portaria a Petrobrás

será obrigada de uma vez por todas a
fornecer a documentação correta, já que
a avaliação a exposição dos agentes nocivos será apurada na forma qualitativa
e não quantitativa como a empresa vem
argumentando.
Esse é um grande avanço para os trabalhadores que veem suas vidas expostas diariamente. O ideal é que não houvessem agentes químicos nos locais de
trabalho, mas como ainda não foi erradicado esse problema devemos comemorar essa conquista há muito esperada.

::: JUSTIÇA :::

RSR: PRIMEIRAS SENTENÇAS COMEÇAM A SAIR
FAVORÁVEIS À PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA
As primeiras sentenças das ações
para pagamento do Repouso Semanal
Remunerado (RSR), com base nos cálculos previstos na lei 605 de 1949, começam a sair favoráveis para os petroleiros
que entraram com processo para revisão
dos cálculos. A ação, proposta pelo corpo jurídico do Sindipetro-LP, pretende
garantir aos trabalhadores que haviam
entrado com processo a mesma decisão
que beneficiou os petroleiros situados no
Norte Fluminense (NF).
Porém, diferente do que foi defendido na ação dos trabalhadores do Norte
Fluminense pelo Sindicato da FUP, que
pediu que os reflexos de horas extras nos
RSR´s fosse de 20% para o administrativo e de 33% para o turno, o SindipetroLP está ganhando os valores corretos,
que equivalem ao dobro do que é pago
no Rio de Janeiro, sendo 40% para o administrativo e 66,67% para o turno. Com
a decisão da justiça, cinco anos de trabalho dos petroleiros do LP equivalem a 10
dos companheiros no Norte Fluminense.
A decisão favorável aos petroleiros do
Litoral Paulista saíram inicialmente para
os trabalhadores de São Sebastião, contra a Transpetro. Segundo o advogado
José Henrique Coelho, que advoga para
o LP, as ações em São Sebastião correm
mais rápido e vem sendo julgadas favoráveis para a categoria, o que se supõe que
privilegiará também outros petroleiros
que entraram com pedido de revisão do
RSR na cidade do Litoral Norte, pois os
casos são os mesmos.

A decisão favorável aos petroleiros do Litoral
Paulista saíram inicialmente para os trabalhadores
de São Sebastião, contra a Transpetro
Com a decisão do juiz, o trabalhador
de turno, autor da ação, passa a receber
3×2, sendo que a Transpetro paga atualmente 3×1, como também é aplicado no
NF. Exemplificando: No caso do turno, a
cada hora trabalhada em três dias, nos
outros dois dias que seguem também
deve refletir porcentagem de hora extra,
no caso analisado, 66,67%. O conceito se
estende as demais jornadas de trabalho,
que são: Administrativo 5×2= 40%; Plataformas 1×1,5= 150%.
Além da correção da forma de pagamento do RSR, em sentença favorável ao
petroleiro de São Sebastião, o magistrado decidiu que as horas extras habituais
deverão refletir nos descansos remunerados, em FGTS (8%), férias mais 1/3, 13º
salários e PLR. No caso dos reflexos no
FGTS, a empresa terá que depositar na
conta do trabalhador, uma vez que ele
continua ativo na companhia.
Entenda o processo
O Sindipetro do Norte Fluminense
saiu na frente com as ações de reconhecimento do RSR, em 2005. O juiz, que foi
favorável ao reconhecimento do cálculo
correto, disse que a decisão, por ser comum a todos os petroleiros, deveria ser
estendida para todo o território nacional.

A Petrobrás entrou com Ação Rescisória
com pedido liminar no TST para não aplicar os efeitos da Ação do Norte Fluminense para todo o território nacional. A Liminar foi indeferida no TST, a ação continua
o seu curso. Paralelamente, a companhia
entrou com Mandado de Segurança (MS)
no Tribunal Regional do Trabalho (TRT),
no Rio de Janeiro, onde conseguiu comando judicial para que os efeitos da
ação do Sindipetro-NF atingisse somente
os petroleiros assistidos pelo Sindicato
representante da região, o que vai contrário até mesmo a orientações jurisprudenciais (OJ) 130 da Seção de Dissídios
Individuais II (SDI-2) do TST, que registra
que mesmo que a Ação Civil Pública seja
interposta junto a Vara do Trabalho, seus
efeitos são extensivos a todos que experimentam o prejuízo no território nacional.
O Sindipetro-LP entrou com pedido
de cassação da liminar do Mandado de
Segurança no TRT do Rio. Após o julgamento do tribunal regional desfavorável
ao interesse do Sindipetro-LP, o jurídico não irá mais aguardar o desdobrar
processual, iniciando a distribuição das
ações dos petroleiros que procuraram o
Sindicato para ajuizamento de processo.
A ideia é aproveitar do decidido na

FALE COM OS DIRETORES
DIRETORES LIBERADOS (Base Santos)
Ademir Gomes PARRELA: (13) 99164.3441
CÉSAR Caetano (13) 99164.8330
PAULO Gilberto de Almeida (13) 99138.0453

Ação Civil Pública com trâmite em Macaé. No entanto, como há peculiaridades,
os advogados do Sindipetro-LP terão
que ajuizar ações de conhecimento sem
se beneficiar do quanto decidido no processo anterior.
Caso seja revisto o entendimento no
curso da ação, o jurídico do Sindicato poderá suspender as ações e se beneficiar
da decisão julgada em Macaé, mesmo
porque o Sindipetro-LP ajuizou ação para
garantir o direito dos petroleiros por si
representados.
O jurídico do Sindipetro-LP prova
com essa vitória que os Sindicatos da
FUP, como sempre denunciamos, lesa os
trabalhadores em prol da empresa. Além
da ação de RSR, a FUP já havia prejudicado a categoria deliberadamente ou por
incompetência, quando propôs a repactuação como uma boa medida para os
petroleiros, também quando defendeu a
aplicação da RMNR, e durante os últimos
ACTs indicou aceitação da proposta de
aumento apenas na RMNR, não defendendo aumento real sobre os salários.
Em sua lista de pelegagem, a FUP, mais
recentemente, apoiou a Petros, que ignorando o que foi assinado nos últimos
ACTs, propôs pagar as ações de níveis
aos aposentados e pensionistas retroativos a 2013, anulando nove anos de trabalho, direito e luta.
Agende um horário com os advogados do Sindipetro-LP para saber sobre o
processo, ou, caso ainda não tenha entrado com ação, marque um horário.
EXPEDIENTE O Petroleiro

DIRETOR LIBERADO (Base São Sebastião)
MARCELO da Silva Santos (12) 99108 3641
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