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As moRTes continuam
No dia 16 de fevereiro de 2012, o Sindipetro-LP publicava em seu site 

uma matéria intitulada “Continuidade perigosa na presidência da Petrobrás”. 
O texto analisava a troca de comando na Petrobrás, ocorrida três dias antes. 
Substituindo Gabrielli, assumia o posto de 1ª presidente mulher da Petro-
brás a funcionária de carreira Graça Foster, que em sua cerimônia de posse 
afirmou que daria sequência à gestão de seu antecessor. Na oportunidade, o 
Sindicato foi enfático: “tal continuidade deve ser observada com desconfiança 
e ceticismo. Afinal, durante os mais de seis anos da 
gestão de Gabrielli a empresa contabilizou mais de 80 
mortes, a maioria com terceirizados...”. Infelizmen-
te, o Sindicato estava correto em sua análise.

Mesmo com todo o discurso de intolerância aos 
acidentes ambientais e à insegurança de seus empregados, 
Graça Foster nada fez para mudar a Petrobrás de um ano atrás. Pelo 
contrário, a nova presidente já alcançou em seu 1º mandato o ingrato nú-
mero de 12 mortes, apenas quatro a menos que a quantidade de mortes 

ocorridas em 2011, último ano da gestão Gabrielli, quando 16 trabalhadores 
morreram. O ex-presidente deixou um legado de mortes aos petroleiros. Não 
precisamos dizer que lutamos para que o mesmo não aconteça sob a gestão 
de Graça Foster. Mas nesse ritmo, e com o anúncio de redução de custos 
através do Procop, não podemos vislumbrar um futuro promissor para a ca-
tegoria, uma vez que a conta de tais reduções sempre recai sobre os ombros 
dos trabalhadores. 

Desde 1995, segundo cálculos do movimento sindical, foram mais de 325 
mortos, sendo a maioria trabalhadores terceirizados. A lógica do lucro 

é quem dita o jogo, mesmo em uma empresa de sociedade de econo-
mia mista, cujo controle é supostamente do Governo. Claramente, 

o desejo de agradar o mercado e seus acionistas prevalece 
sobre a necessidade de garantir condições seguras 

de trabalho à força de trabalho.   
O Sindipetro-LP exige o fim das mortes 

   no Sistema Petrobrás!

12 mortos

2012
 
1º ano da gestão GRAÇA Foster

16 mortos

2011
 
7º e último ano da gestão Gabrielli

(ainda restam 3 meses p/completar 1 ano na presidência)



RPBC
A VINGANÇA DA GERÊNCIA DO SETOR DE SAÚDE! Depois de ser mal-avaliada por seus subordi-
nados, a gerência da saúde devolveu a verba, não promoveu quem merecia e soltou para os sete 
ventos a célebre frase: “me avaliaram mal, se deram mal”. Ora, a categoria não tem direito nem 
de expressar sua opinião? Pra que serve a pesquisa de ambiência?

SUPER? AGORA É HIPERVISOR Supervisor é cargo do passado. O pessoal da refinaria tá tendo 
que lidar com hipervisor que se acha melhor do que tudo e todos. O pior é que o engraçadinho 
já foi denunciado no Sindicato por ter dito que o trabalho de seus subordinados é uma mer#@!. 
Tem gente que não aprende mesmo!

ASSÉDIO CRESCENTE Agora a empresa deu pra enviar notes pra todos os empregados que 
quiserem retirar seu nome do processo coletivo. Isso é descaramento puro! Além de assédio 
é prática antissindical. Fica um aviso: trabalhadores de nível superior, não se iludam com essa 
história de cargo de confiança. O nome disso é balela pura. Você tem direito à horas extras!

A FARRA À CUSTA DA SAÚDE DO TRABALHADOR Agora na RPBC, os gestores simplesmente 
mudam o trabalhador de grupo ao bel prazer, sem anuência e muitas vezes ao voltar das férias o 
companheiro é pego de surpresa com a alteração. A desculpa é: “pra não gerar dobra”. Tem que 
gerenciar melhor isso daí e não prejudicar o trabalhador de regime de turno de revezamento, que 
já é um regime pra lá de desgastante à saúde do trabalhador. Agora, pra piorar, o peão não pode 
nem mesmo planejar a sua vida social, porque não sabe em que grupo vai estar. Vamos acordar, 
meu povo!

CIPA ESTAGNADA Como se não bastassem as dificuldades dos Cipistas em conseguir melhorias 
para a saúde e a prevenção de acidentes, agora é preciso implorar até mesmo para trabalhar! E 
não podemos esquecer que o coitado não recebe um centavo a mais por isso. Não dá para enten-
der! Vamo acordar, pessoal!

DESGRAÇA FOSTER E OS VAMPIROS No refrão de diminuir custo a qualquer preço, os gestores, 
contrariando o que foi dito pela presidente da Petrobrás, estão sondando como vampiros em 
busca de sangue os quadros mínimos das unidades. Que palhaçada é essa de sobrecarregar a 
categoria?

SIMULADO FRACASSADO Divulgaram que o simulado foi um sucesso, mas não foi bem assim. 
Como é que podem afirmar isso sendo que a CIPA nem participou? Isso não tá nem de acordo 
com o que a lei diz! O pior é que várias unidades ficaram com quadro abaixo do mínimo... e por 
quê? Porque tiveram que ceder seus operadores para o simulado. Que sucesso!

GERÊNCIA NA CONTRAMÃO 
A chefe (Foster) disse que tem que reduzir custos, mas tem gerente do SMS-SI que ignorou o 
recado. O compressor de ar respirável da RPBC quebrou e, como solução temporária, o cara 
mandou carregar centenas de cilindros da empresa contratada PROTECIN pagando R$80 por 
cilindro. O absurdo é que a RECAP fica a poucos quilômetros de distância e recarregaria tudo de 
graça. Isso sim que é gestão!

ESGOTO SANITÁRIO Agora a ETDI também trata o esgoto sanitário da refinaria, pra não dizer 
“mer#!@”, isto até descrito na pasta de IOI, que são as instruções operacionais do dia a dia. O 
pior é que nestas instruções não estão indicados os EPI’s pertinentes para lidar com este material 
biológico e os risco à saúde do peão. Será que a população e a Cetesb estão sabendo que a água 
que retorna para o rio, agora está um pouco mais incrementada? Isto você só ver por aqui.

TERMINAIS TRANSPETRO (PILÕES E ALEMOA)
A JUSTIÇA ANDA CEGA MESMO Depois que a Vise fechou as portas na Alemoa, outra empresa 
foi contratada, mas parece que a mudança foi cilada. A chefia tá reduzindo o salário em 15%! O 
duro é que essa lambança toda foi parar na Justiça e o ganho de causa foi da empresa. O juiz 
entendeu que já que os companheiros ganham adicional de insalubridade o outro adicional (de 
risco de vida) não precisa ser pago. Onde já se viu isso? Direito é direito e acabou!

TEBAR
RANGO DIFÍCIL DE ENGOLIR Os companheiros do turno de revezamento andam comendo o pão 
que o diabo amassou. A chefia resolveu mexer na alimentação e a coisa saiu de controle. O lanche 
foi reduzido e o que vem não enche a barriga. Os chefetes acham que quem trabalha no turno da 
madrugada não precisa comer tanto quanto quem trabalha de manhã. Se alguém reclama, “os 
capatazes” dizem que não podem fazer nada! Isso daí tá difícil de engolir!

UO-BS - PLATAFORMAS
A VOTAÇÃO DE NINGUÉM Que papagaiada é essa da CIPA da UO-BS eleger candidato com ne-
nhum voto? Isso deve ser um acontecimento inédito em Merluza! Acho melhor verificar... será 
que isso é válido? A regulamentação permite um processo eleitoral assim?

TUDO NA MESMA E o GD da plataforma continua com o mesmo critério para avaliar a rapaziada. 
Os coordenadores da contratada distribuem os serviços para os técnicos da empresa e existe 
uma planilha de avaliação para fazer o registro sobre a execução da tarefa. O problema é que 
quem tá fazendo essa avaliação não é supervisor, mas sim a própria contratada! Será que na 
Petrobrás existe o mesmo critério-padrão para Merluza?

MAIS UM CASO DE NEPOTISMO Ouvi dizer que tem gerente contratando a esposa em Merluza. 
Será que isso é verdade? Nepotismo?

DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O BENZENO Com a intenção de conscientizar os trabalhado-
res, o GTB da plataforma participou do DDSMS da unidade, explicando o motivo do evento e as 
medidas que devem ser tomadas para preservar a segurança no trabalho. O pessoal tirou fotos, 
mas o gerente não autorizou a divulgação. O motivo? Segurança da informação. Será que uma 
foto compromete? O pessoal tá sem resposta e começando a perder a paciência...

O CRITÉRIO É NÃO TER CRITÉRIO O gerente da plataforma convocou os indicados para pro-
moção e informou que um dos critérios decisivos era palestra fora da unidade. E eu posso saber 
onde esse critério tá escrito? E tem mais: o candidato promovido foi um supervisor. Parabéns! 
Vamos continuar inventando e depois justificando que vamos longe desse jeito...

SEU ESPIÃO Na avaliação do GD, um trabalhador pegou nota zero em segurança da informação. 
Será que o companheiro repassou para alguma multinacional uma nova área de exploração do 
pré- sal e acabou sendo descoberto? Faça-me o favor!

UO-BS - PRÉDIOS
PERSEGUIDOS Na última greve de ACT um gerente deixou com a segurança do Edisa Palazzo a 
foto de três integrantes da força de trabalho, sendo que dois deles são ex-diretores do sindicato e 
o outro um atual. O cara disse que os três são “perigosos”. Quero saber que história é essa.

BOLA FORA O SMS do Compartilhado passou por uma auditoria em que se decidiu que a em-
presa superou o resultado esperado – um gerente não hesitou em agradecer a força de trabalho 
e cobrou uma festa organizada pelos trabalhadores. O cara tá cobrando a festa até agora, mas o 
pessoal não tá no ânimo de comemorar. Que palhaçada é essa? A rapaziada rala tanto e ainda tem 
que pagar festa? Não tinha que ser o contrário? 

FICA, VAI TER BOLO
Rolou o maior festão do Abast pra homenagear os próprios que conseguiram o avanço de nível 
para pleno. Só Abast? A Petrobrás não é uma empresa só? Isonomia já!

RETIRADA DE DIREITOS Mais uma terceirizada vai sair para dar lugar a outra que ganhou a licita-
ção pelo “menor melhor” preço. A qualidade do serviço cai, dezenas de empregados são manda-
dos embora. E pior: aqueles que quiserem ficar deverão aceitar um salário menor. Um absurdo!

DE NOVO É COM O TERCEIRIZADO II A empresa tá fazendo orientação específica pra limar direi-
tos dos terceirizados. Começou tirando a internet do trabalhador, mas sabe-se lá o que eles tão 
aprontando. Isso pra mim é segregação! A companhia já foi punida uma vez por causa disso, mas 
continua fazendo a mesma coisa. Ê, gente que não aprende...

UTGCA
CARREGAMENTO ATRAPALHADO
O carregamento de produtos na UTGCA tá uma lambança só. Fiquei sabendo que uma carreta 
saiu da baia de carregamento sem a liberação do operador e carregou os sensores de aterramento 
junto. O que é que a empresa tá esperando? Uma morte? O pior é que a comissão de investigação 
não incluiu nem a CIPA nem o pessoal do Sindicato. Acho que a gerência tá querendo esconder 
alguma coisa! 

DUPLA DINÂMICA
Dois supervisores terceirizados da Petrobrás (supervisores de ninguém) tentaram incriminar o 
trabalhador de uma terceirizada. Ainda bem que a categoria saiu em defesa do petroleiro e tudo 
se resolveu...

DUPLA-FUNÇÃO, NÃO! Fiquei sabendo que tem funcionário exercendo dupla função na unidade, 
fazendo coisas que não devia fazer como abastecer carretas e emitir nota fiscal após a saída da 
funcionária responsável no horário ADM. Que palhaçada é essa? Vou ficar de olho! Isso sem 
contar que tem petroleiro sofrendo com a falta de treinamento adequado...

ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA...
Ouvi dizer que tá faltando banheiro feminino na unidade. E ainda me contaram que a gerência quis 
resolver a situação afastando a funcionária do local. Que absurdo! Se a petroleira foi contratada 
deve ter direito a pelo menos um banheiro, não?

PETROLINOmeteBRONCA!
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PERIGO e DESCASO rondam 
as p la ta formas do L i tora l  Paul is ta 

INSEGURANÇA

Sem abastecimento de aeronaves 
em Itanhaém, Petrobrás alonga per-
curso dos voos e aumenta o risco de 
acidentes aéreos com trabalhadores

A presidente Graça Foster tem 
dado sucessivas declarações de que 
pretende chegar à estaca zero de aci-
dentes, mas a realidade no local de 
trabalho mostra que este objetivo 
está cada vez mais longe de ser al-
cançado.

No Litoral Paulista, uma lamban-
ça criada pela UO-BS está gerando 
riscos concretos à vida dos trabalha-
dores embarcados e gerando trans-
tornos desnecessários. Há mais de 
um mês, o abastecimento das ae-
ronaves que transportam os petro-
leiros das plataformas de Merluza e 
Mexilhão foi suspenso no aeroporto 
de Itanhaém.

Segundo informações recebidas 
pelo Sindicato, a causa seria o des-
cumprimento de exigências de se-
gurança do Corpo de Bombeiros por 
parte da BR Distribuidora – respon-
sável pelo abastecimento. Entretanto, 
tal informação ainda não foi repassa-
da de forma oficial pela empresa – 
atitude que não contribui para uma 
relação transparente entre Sindicato 
e Companhia.

Com essa restrição, o abasteci-
mento foi transferido para a Base 
Aérea de Santos, mudança que au-
mentou em uma hora o percurso dos 
voos para embarque e desembarque 
dos trabalhadores.

Além de aumentar o risco de aci-
dentes desses voos, uma vez que foi 
criado mais um ponto de embarque e 
desembarque, tal mudança tem atra-

palhado a rotina desses trabalhado-
res. Nos desembarques, por exem-
plo, a empresa está obrigando todos 
os petroleiros, mesmo aqueles que 
moram em Santos ou em cidades vi-
zinhas, a seguir viagem ao Aeroporto 
de Itanhaém, mesmo após parar para 
abastecer na Base de Santos.

A justificativa? Segundo a empre-
sa, é preciso revistar os trabalhado-
res, procedimento que é realizado 
apenas em Itanhaém. O Sindicato re-
pudia e não aceita este tipo de trata-
mento conferido aos trabalhadores. 
A sensação da força de trabalho, que 
está indignada, é de que a Petrobrás 
está tratando os trabalhadores, que 
passam 14 dias confinados em alto 
mar para construir esta empresa, 
como potenciais bandidos.

Além disso, não podemos deixar 
de estranhar que a mesma gerência 
que tanto trabalho deu para realizar 
o pagamento de horas extras e con-
ceder, após pressão e luta, direitos já 
garantidos por lei e pelo ACT, esteja 
disposta a arcar custos elevados para 
prejudicar os trabalhadores. Afinal, o 
acréscimo não é apenas de tempo, 
por conta da viagem maior, o acrés-
cimo também é de recursos.

A categoria não pode ser punida 
por falhas cometidas pela própria 
companhia. Por isso, cobramos da 
empresa uma solução imediata, sem 
enrolações, para este absurdo. A luta 
contra os acidentes de trabalho e por 
uma política efetiva de SMS não deve 
estar apenas nos discursos de posse. 
Deve fazer parte da prática cotidiana 
da empresa.

Com a palavra, 
A presidente Graça Foster.

REVISÃO DA NR-15
Entidades que visam a defesa da 

saúde dos trabalhadores discuti-
ram no dia 27 de outubro a revisão 
da NR-15. Na ocasião, foi construí-
da uma proposta para o novo texto. 
O encontro aconteceu na Unidade 
II da Unifesp-Baixada Santista, na 
Ponta da Praia, em Santos. Além 
do Sindipetro-LP, também partici-
param do encontro representantes 
do Sindipetro-Bahia, que enfren-
tou recentemente a morte de um 
petroleiro por causa da exposição 
ao Benzeno, Instituto do Mar (Uni-
fesp), Apeoesp, professores uni-
versitários, estudantes e petrolei-
ros que integram o GTB da Recap, 
dentre outros. 

EM 3 DIAS, 2 INCÊNDIOS
Este foi o balanço de uma se-

mana turbulenta na Estação de Rio 
Pardo, base do Sindipetro-LP, no 
Litoral Norte. O 1º aconteceu no dia 
18/10. O 2º, no dia 20/10. O foco dos 
incêndios foi o sistema OSPLAN, 
responsável por transferir produ-
tos processados leves como diesel, 
gasolina, nafta e QAV. O incidente, 
embora não tenha causado vítimas, 
chamou a atenção do Sindicato para 
as condições de segurança da esta-
ção, pois o sistema não estava con-
figurado como deveria.

GREVE DOS 23 DIAS
E os desdobramentos da mobi-

lização histórica realizada pelos pe-
troleiros da UTGCA e plataformas 
(Merluza e Mexilhão) entra em nova 
fase, na UTGCA. Após a visita reali-
zada em agosto, o perito da Justiça 
voltou à UTGCA no último dia 30/10 
para conclusão dos trabalhos. Nesta 
etapa, a perícia está aliando a análi-
se documental com visitas no local 
de trabalho. O Jurídico do Sindicato 
aguarda o laudo pericial para análise 
e definição dos próximos encami-
nhamentos. Assim que houver novi-
dades, informaremos a categoria.
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FALE COM OS DIRETORES 
DIRETORES LIBERADOS (Base Santos)
Ademir Gomes Parrela: (13) 9164.3441 
Cauê Cavalcante (13) 9142.7174
César Caetano (13) 9164.8330
Paulo Gilberto de Almeida (13) 9138.0453

DIRETORES LIBERADOS (Base São Sebastião) 
Afonso Muniz (12) 9719.3825 
João Luis Cravo (12) 9148.7081

LINK DIRETO: http://tinyurl.com/atp8v42

FALE TAMBÉM COM OS DIRETORES DE SUA BASE!
ACESSE O NOSSO SITE! Lá, você encontrará a lista completa de celulares

A S S É D I O  M O R A L :  A  G E N T E  V Ê  P O R  A Q U I

Símbolo de responsabilidade social 
e referência para a maioria dos jovens 
que ingressa no mercado de trabalho, a 
Petrobrás esconde sob esta marca uma 
realidade ingrata, que não aparece nos 
comerciais. Uma realidade cujo pano de 
fundo são as inúmeras irregularidades 
cometidas contra os trabalhadores. 

Uma delas, geralmente praticada de 
maneira velada, é o assédio moral. No 
Litoral Paulista, tal prática foi banaliza-
da e ganhou - recentemente - um agra-
vante na UO-BS: a companhia, em vez 
de esconder os casos de assédio moral, 

resolveu escancarar. Pior, vem institu-
cionalizando o assédio moral através de 
supostas normas internas que se cho-
cam com a legislação trabalhista.

A empresa, como já é de conhecimen-
to da categoria, se nega a pagar correta-
mente as horas extras dos empregados 
de nível médio e superior que trabalham 
em horário administrativo flexível. Justa-
mente para dar fim a esta irregularidade 
e assegurar um direito, o Sindipetro-LP 
entrou com uma ação na Justiça cobran-
do o pagamento correto dessas horas 
aos trabalhadores. Entretanto, para a 

nossa surpresa e indignação, a Petro-
brás enviou aos empregados um modelo 
de declaração na qual o petroleiro assina 
o seguinte texto, endereçado ao Juiz da 
1ª Vara do Trabalho de Santos: 

“Venho dizer que não sou sindicaliza-
do, além de que não autorizei a inclusão 
do meu nome na lista de representados 
constante nos presente processo, motivo 
pelo qual SOLICITO a exclusão do meu 
nome de mencionada lista. Ademais, por 
ocupar cargo de gerência, sou isento de 
marcação de ponto.”

Tal iniciativa é uma ação clara de as-

sédio moral, além de configurar mais 
um caso de atitude antissindical da em-
presa. Por iniciativa própria, a Petrobrás 
estimula através de coação e constrangi-
mento o empregado a abrir mão de um 
direito assegurado pela lei.

O Sindipetro-LP orienta aos trabalha-
dores contemplados por essa ação que 
não assinem qualquer documento desta 
natureza. Além disso, reforçamos um 
chamado que fazemos diariamente a to-
dos os petroleiros: sindicalize-se! Todas 
as vitórias e direitos conquistados pela 
categoria são fruto do esforço coletivo.

UO-BS institucionaliza assédio moral para não pagar horas extras

Recentemente, a FNP e o Sindipetro-
LP divulgaram uma reportagem da re-
vista Época sobre o lançamento de um 
livro que abordava a existência de chefes 
babacas no ambiente de trabalho. Na 
Petrobrás, mesmo com todo o discurso 
bonito usado na tevê, a companhia nem 
sempre consegue jogar sob o tapete 
a existência de assédio moral em suas 
unidades. Na RPBC, temos um exemplo 
que se encaixa neste perfil.

Oriunda da RECAP após acabar com 
a ambiência naquela unidade, a médica e 
hoje gerente do setor médico da RPBC usa 
toda a prepotência de chefe para mandos e 
desmandos. Vale lembrar que foi durante a 
sua gestão que aumentaram, significativa-
mente, os números de acidentes sem afas-
tamento um tanto suspeitos na refinaria. 

DOSSIÊ COMPLETO
A lista de coações contra subordina-

dos é tão extensa que facilmente poderí-
amos produzir um longo dossiê.. Gritos 
contra empregados na frente de outros 
colegas; ameaça de mudança de regime 
de trabalho; e acusações de furtos sem 
provas fazem parte do pacote de acusa-
ções desta gerente. Chegou-se ao absur-
do, por exemplo, de tentar implantar uma 
câmera de segurança no setor para vigiar 
os trabalhadores sob o pretexto de que os 
prontuários médicos estavam “sumindo”. 
Foi a partir disso que, inclusive, em reuni-

ões (DDS) chegou a “alertar”, sem qual-
quer prova, que “deixem tudo guardado, 
pois os pequenos furtos continuam”. Em 
uma das ocasiões, a Segurança Patrimo-
nial chegou a constatar que não havia 
qualquer sinal de arrombamento. Mesmo 
assim, nenhuma retratação foi feita.

Como se não bastasse, ela também foi 
a responsável por ocupar praticamente 
metade da geladeira do setor com uma 
Tupperware trancada por dois cadeados. 
A justificativa? “Tem ladrão dentro do se-
tor”. Diante de um suposto furto de luzes 
de led de um painel eletrônico, mais uma 
vez a culpa recaiu sobre os subordinados. 
Mais uma vez, nenhuma prova foi levan-
tada e as acusações passaram impunes.

Outro assunto que chamou atenção 
é ter colocado no GD dos empregados a 
obrigatoriedade de participar da reunião 
do setor. Até aí tudo bem, porém esta obri-
gação também atinge quem está de folga, 
sob pena de “negativar” o GD do coitado 
- caso não compareça. Ou seja, não respei-
ta nem mesmo o dia de descanso do em-
pregado. Além disso, vai na contramão do 
próprio programa de otimização de custos 
da companhia, pois paga horas extras e 
deslocamento do empregado para partici-
par de uma reunião de setor que poderia 
ser dividida, prejudicando a empresa e o 
empregado que não pode folgar em paz. 
Curiosamente, quando questionada pelo 
Sindicato sobre esta imoralidade, especi-

ficou que tinha o aval do RH e do Jurídico 
da RPBC. Isto que é poder.

OS EFEITOS
Não precisamos dizer que o resultado 

de um sistemático caso de assédio mo-
ral coletivo é um desastroso ambiente de 
trabalho. Também não precisamos dizer 
que o grau de insatisfação desses empre-
gados é altíssimo. Por razões óbvias, o 
setor ao qual esta gerente é responsável 
teve uma péssima avaliação e a ambiên-
cia foi pro “espaço”. Entretanto, no lugar 
de buscar soluções para este impasse, 
ação que qualquer bom líder deveria to-
mar, a gerente preferiu se apropriar do 
poder de “chefe” para se vingar daqueles 
que são cotidianamente humilhados por 
ela. Durante o período de avanço de nível 
e promoção, ela simplesmente preferiu 
devolver letras para a gerência para pu-
nir os empregados. Não à toa, soltou no 
setor a seguinte ameaça: “fui mal avalia-
da, mas pode deixar que vou me lembrar 
disso depois”.

O setor médico é importantíssimo 
para a segurança da categoria e da uni-
dade. Por isso, é imprescindível que os 
trabalhadores possam desenvolver suas 
tarefas com tranquilidade e sem perse-
guição. Como lidar com vidas dessa for-
ma? Alguns desses trabalhadores perse-
guidos já tomam remédios para suportar 
este verdadeiro inferno diário. 

CHEGA DE IMPUNIDADE
Para não cometer injustiças, o Sindi-

cato deu tempo ao tempo para acumular 
o maior número de informações sobre o 
caso. A ideia inicial era denunciar seus 
abusos na coluna do Petrolino, mas o 
número assustador de práticas de assé-
dio moral cometidas por ela contra todo 
um setor transformou uma pequena nota 
em uma matéria completa. Neste senti-
do, acreditamos que os inúmeros casos 
relatados acima são suficientes para que 
a companhia tome uma posição imedia-
ta. Porém, não temos ilusão quanto à ló-
gica que impera na companhia. Os asse-
diadores não são punidos, ao contrário 
dos lutadores e daqueles que defendem 
os seus direitos. Sabemos também que 
os gerentes “punidos”  “caem pra cima”, 
desafiando a lei da gravidade, ou, no má-
ximo, são transferidos, pois a empresa 
nem pensa em perder empregados que 
rezam sua cartilha – mesmo com alguns 
“excessos”. E também sabemos que 
este não é um caso exclusivo. Há mui-
tos outros chefes cometendo abuso de 
poder contra seus subordinados. Por 
isso, cobramos da empresa uma medida 
enérgica. Caso contrário, tomaremos as 
medidas necessárias para acabar com 
esta situação. 

“Trabalhar com maior produtividade 
com menor custo, não significa traba-
lhar sob humilhação”.

Gritos, acusações de furto, recusa de promoção, perseguição coletiva e irregularidades fazem parte 
do modus operandi de uma gerente da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPBC)


