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Preço Justo

Em Cubatão e São Sebastião, 300 famílias carentes são 
beneficiadas pelo “Dia Nacional do Gás a Preço sem PPI”

No dia 14 de abril o Sindicato 
dos Petroleiros do Litoral Paulista 
beneficiou 300 famílias carentes 
de Cubatão e São Sebastião com a 
ação “Dia Nacional do Gás a Preço 
sem PPI”.  Os participantes pude-
ram adquirir botijões de gás a R$ 
73, um valor bem abaixo do prati-
cado no mercado. Durante a venda, 
todos receberam material informa-
tivo explicando os motivos da ação.

A reivindicação por preço justo 
para o gás de cozinha e combustí-
veis é uma das bandeiras de luta 
da categoria petroleira que defen-
de o fim da paridade de importa-
ção que vem atingindo “em cheio 
o bolso” da população. Isso tem 
se refletido em um número maior 
de famílias que retomaram o uso 
de fogão a lenha para cozinhar. A 
realidade é tão triste que em mui-
tas regiões há relatos de redução 
de marmitas doadas em bairros 
carentes devido à alta dos custos 
do gás e de acidentes com vítimas 
gravemente feridas ao utilizarem 
álcool para cozinhar.

Com valor médio de R$ 150 na 

maioria das cidades do país o boti-
jão de gás sofreu uma disparada de 
preços desde a implementação do 
PPI feita por Michel Temer e man-
tida pelo atual governo. Segundo 
dados do Observatório Social da 
Petrobrás, o gás de cozinha foi o re-
cordista, com uma alta real de 48% 
acima da inflação e 84% em termos 
nominais.

O PPI se baseia nos custos de im-
portação, que incluem transporte e 
taxas portuárias como principais 
referências para o cálculo dos com-

bustíveis, criando preços fictícios 
para o consumidor brasileiro. Des-
sa forma, a variação do dólar e do 
barril de petróleo tem influência 
direta no cálculo dos combustíveis. 
É por conta desse modelo de pre-
cificação que a gasolina, o diesel e 
o gás de cozinha vêm sofrendo au-
mentos consecutivos e bem acima 
da inflação que também está alta.

O propósito principal do PPI é 
garantir a lucratividade dos inves-
tidores da Petrobrás. E vem cum-
prindo à risca essa função. Haja vis-

ta o valor de R$ 7.773202, por ação 
dos dividendos,  que será pago aos 
acionistas. Além disso, existe a es-
peculação de que a empresa pode 
divulgar uma “graninha” extra de 
até US$ 10 bilhões no primeiro tri-
mestre de 2022.

Para reduzir o valor do gás de 
cozinha e derivados de petróleo, 
os petroleiros defendem o fim da 
paridade de preços, a suspensão 
do progressivo desmonte da com-
panhia (com a venda de ativos, de-
missões e outras medidas), a dimi-

nuição da importação de derivados 
e a retomada das obras de amplia-
ção das refinarias para atender o 
mercado interno e gerar empregos.

A campanha, encabeçada pelo 
Observatório Social da Petrobrás 
e pela Federação Nacional dos Pe-
troleiros, contra a política de pre-
ços exorbitantes dos combustíveis 
e desinvestimento da Petrobrás, 
praticados pela direção da empre-
sa, foi realizada também em São 
José dos Campos, Rio de Janeiro, 
Manaus, Maceió e Rio de Janeiro.  
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Fique imune!

Sindipetro-LP promove campanha de vacinação contra a 
gripe para associados (as) e dependentes habilitados

A Diretoria do Sindicato dos 
Petroleiros do Litoral Paulis-
ta promove, mais uma vez, a 
campanha de vacinação contra 
a gripe. A iniciativa será reali-
zada na sede, subsede e Dele-
gacia Sindical do Sindipetro-LP. 
Os associados e dependentes 
habilitados poderão se imuni-
zar contra a gripe com a vacina 
quadrivalente. Indicada para 
imunização ativa de adultos e 
crianças para a prevenção da 
Influenza causada pelos vírus 
Influenza dos tipos A e B con-
tidos na vacina. É importan-
te deixar claro que a vacina 
quadrivalente não imuniza as 
pessoas contra o coronavírus e 
nem suas variantes.

A dose da vacina custará aos 
associados e dependentes ha-
bilitados o valor de R$ 35. Im-
portante salientar que este 
valor é o mínimo possível, uma 
vez que o Sindicato irá subsi-
diar parte do valor total da va-
cina. Os dependentes regular-
mente habilitados são os pais, 
cônjuge, filhos menores de 21 
anos ou até 24 anos se estiver 
cursando a faculdade e/ou fi-
lhos inválidos. O pagamento 
deverá ser feito somente em 
espécie.

Na sede, em Santos, a vaci-
nação acontece nos dias 27 de 
abril, 05 e 17 de maio das 10h às 
12h e das 14h às 17h. As doses 
serão aplicadas, por ordem de 
chegada. É importante salien-
tar o atendimento será feito 
somente mediante uso correto 
de máscaras de proteção e que 
os associados não compareçam 

aos locais de vacinação se esti-
verem doentes. No Litoral Norte 
a vacinação acontece em dois 
dias. Em São Sebastião, a cam-
panha acontece na subsede no 
dia 11 de maio das 12h às 16h e 
no dia 18 de maio na Delegacia 
Sindical, em Caraguatatuba, no 
mesmo horário. 

Devido à dificuldade de al-
guns petroleiros da ativa, 
aposentados, pensionistas, 
embarcados em regime de con-
finamento e seus dependentes 
de virem até o Sindipetro, será 
possível tomar a dose da vaci-
na contra a gripe na clínica Mar 
Saúde, até o dia 27 de maio. 
Para isso, é preciso passar na 
sede pagar a dose, ir até a clí-
nica e levar o comprovante até 
o local. O atendimento é por or-
dem de chegada também. Vale 
lembrar, que sem o comprovan-
te não há a possibilidade de 
receber a imunização. O horário 
de funcionamento da Mar Saú-

de é de segunda sexta-feira das 
9h às 18h. A Clínica fica na Av. 
Dr. Epitácio Pessoa, 547 - Pon-
ta da Praia, Santos. O telefone 
para contato é (13) 3272-5252.

Os vouchers da vacina estão 
sendo vendidos na sede, em 
Santos. O horário de funciona-
mento da sede é de segunda a 
quinta-feira das 8h às 12h e das 
14h às 18h e às sextas-feiras das 
8h às 12h e das 13h às 17h.

É importante ressaltar que o 
número de doses é limitado e 
que depois que acabarem não 
haverá mais vacinação fornecida 
pelo Sindipetro-LP. Por isso, não 
perca tempo e venha se imunizar.

A sede do Sindipetro-LP fica na 
Avenida Conselheiro Nébias, 248, 
Vila Mathias, em Santos. A sub-
sede em São Sebastião fica na 
Avenida Auta Pinder, 218, Centro, 
São Sebastião. A Delegacia Sin-
dical está localiza na Avenida Rio 
Branco, nº 1.155 - sala 03 – Indaiá, 
Caraguatatuba.

Ação importante
Sindipetro faz levantamento de 
casos de câncer na categoria petroleira 

Preocupados com os diversos 
casos de câncer que vem viti-
mando os petroleiros do Litoral 
Paulista, o Departamento de 
Saúde do Sindipetro-LP, há três 
anos, iniciou o detalhamento 
desta patologia que se desen-
volve entre os petroleiros duas 
vezes e meia a mais se compa-
rada aos demais casos da po-
pulação da Baixada Santista. O 
levantamento vem sendo feito 
junto aos associados e familia-
res de casos que estão em tra-
tamento contra o câncer e de 
petroleiros que tiveram mortes 
relacionadas à doença nos últi-
mos dez anos.

O objetivo do levantamento 
é analisar os casos para definir 
estratégias, ações e medidas 
que diminuam a exposição, 
acompanhar os casos em tra-
tamento e/ou investigação e, 
em caso de óbitos dar suporte 
jurídico às famílias. Para isso, 
contamos com a colaboração 
dos petroleiros da ativa, apo-
sentados (as) ou dos familia-
res para que entrem em conta-
to com o sindicato, enviando 
mensagem para o e-mail ser-

vicosocial@sindipetrosantos.
com.br, ou ligando para o De-
partamento de Saúde do Sin-
dicato pelo número (13) 3202-
1100, informando intenção em 
colaborar com o levantamento.

As doenças relacionadas 
ao trabalho, em sua maioria 
são decorrentes da exposi-
ção ocupacional de diversos 
agentes nocivos presentes 
no ambiente laboral. Na área 
da refinaria, terminais e nas 
plataformas de petróleo exis-
te uma infinidade de agentes 
perigosos e produtos tóxicos 
que trazem riscos aos traba-
lhadores petroleiros como 
o benzeno, tolueno, xileno, 
gasolina, hidrazina, 1-3 bu-
tadieno, chumbo tetra-etila, 
petróleo, radiações ionizan-
tes (Césio 137), carvão mine-
ral, gás natural, além de outros 
que atuam no desenvolvimento 
de doenças em especial o cân-
cer, este levantamento será uma 
importante ferramenta de ação e 
prevenção além de prestar assis-
tência social.

Participe de mais essa inicia-
tiva do Sindipetro-LP.

Contamos com a colaboração dos petroleiros da ativa, 
aposentados ou dos familiares para que entrem em 

contato com o sindicato, enviando mensagem para o 
e-mail servicosocial@sindipetrosantos.com.br
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Benefícios

Sindipetro-LP disponibiliza tratamento odontológico 
gratuito em clínica geral e endodontia para sócios (as)

Um dos serviços de saúde 

mais antigos oferecidos gratui-

tamente aos associados (as) e 

dependentes habilitados (as) do 

Sindicato dos Petroleiros do Li-

toral Paulista é o de odontologia. 

Os procedimentos odontológi-

cos envolvem desde orientações 

sobre saúde bucal, limpeza a 

radiografias periapicais, mapea-

mento de fístula e incisão e dre-

nagem abcessos. O atendimento 

é feito na sede do Sindicato, em 

Santos. No ambulatório, são re-

alizados serviços odontológicos 

em adolescentes, adultos e ido-

sos. Atualmente são atendidos 

cerca de 50 pacientes/mês.

As consultas são realizadas 

pela Dra. Marta Cristina C. F. de 

Freitas que conta com 22 anos de 

experiência na área. A profissio-

nal é formada pela Universidade 

Mogi das Cruzes (UMC) e é  es-

pecializada em endodontia  pela 

Associação Brasileira de Odonto-

logia (ABO) Santos.

No atendimento a profissio-

nal vai preencher uma ficha de 

protocolo que indicará o tipo de 

tratamento que o paciente vai 

receber.  A dentista é respon-

sável   por iniciar o atendimento 

odontológico e realizar exames 

clínicos adequados para diag-

nosticar alterações na estrutu-

ra da cavidade oral e anexos e 

desenvolver um plano de trata-

mento odontológico ideal.

O nosso ambulatório odon-

tológico oferece diversos tra-

tamentos como, por exemplo, 

situações de rotina, não emer-

genciais, como restaurações, 

raspagem de tártaro, curativos 

em geral, profilaxia com pedra 

De olho no leão
Receita prorroga prazo, mas Sindicato orienta que associados (as) agendem 
declaração o quanto antes para não ficar sem atendimento

A secretaria da Receita Federal 
implementou, por meio da ins-
trução normativa, a prorrogação 
do prazo de entrega da decla-
ração de Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF). Com isso, o 
prazo para a entrega da declara-
ção de 2021 passa de 29 de abril 
para 31 de maio.

Mesmo diante da notícia da ex-
tensão do prazo em 31 dias o Sin-
dipetro-LP orienta os associados 
(as) que continuem a agendar 
atendimento para a declaração 

do Imposto de Renda. O objeti-
vo é que os associados (as) não 
deixem para a última hora. Com 
a prorrogação, o atendimento na 
sede, em Santos, e subsede, em 
São Sebastião, foi alterado.  

O horário de atendimento na 
sede, em Santos, será todas as 
terças e quintas das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, nos seguintes 
dias: 26 e 28 de abril, 03,05, 10 e 
12 de maio. No período de 16 a 31 
de maio o serviço será feito dia-
riamente.

Na subsede, em São Sebastião, 
no mês de abril a agenda é de se-
gunda a sexta-feira das 9h às 12h. 
No mês de maio haverá atendi-
mento, das 9h às 12h, todos os dias 
com exceção das quintas-feiras. 

Como agendar?
O atendimento na sede, em 

Santos, é feito por meio eletrô-
nico ou presencial. A preferência 
é que o associado ou associado 
encaminhe a documentação via 
e-mail irpf@sindipetrosantos.

com.br ou  whatsapp e agende 
um horário para falar ao telefo-
ne com o contador. O telefone da 
sede é (13) 3202 1100 e o horário 
de funcionamento da recepção 
é de segunda a quinta-feira das 
8h às 12h e das 14h às 18h e às 
sextas-feiras das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

No Litoral Norte, para atendi-
mento, independente da forma, 
também é necessário agendar 
horário de segunda a quinta-fei-
ra das 8h às 12h e das 14h às 18h 

e às sextas-feiras das 8h às 12h 
e das 13h às 17h pelos telefones 
(12) 3892-1484 ou 3892-5155.  O 
envio da documentação pode ser 
feito através do e-mail soniacon-
tabil@hotmail.com ou via what-
sapp.

Vale ratificar que os contado-
res não estão autorizados a fazer 
qualquer tipo de esclarecimento 
ou orientação para os associados 
(as) que não farão a declaração 
do IR no sindicato ou que fizeram 
em particular.

pomes e pasta profilática e apli-

cação de flúor. São oferecidos 

também atendimentos em nas 

áreas de dentística (restaura-

ções), Endodontia (tratamento 

de canal), ajuste oclusal em den-

tes naturais ou restaurações de 

resina, cimentações de coroas 

em bom estado clínico (que uti-

lizem cimento de zinco) e emer-

gências.

Vale destacar, que todos os 

aparelhos e o espaço são higie-

nizados entre os atendimentos 

para garantir a segurança dos 

pacientes. O setor conta com 

material de excelente qualidade 

para o atendimento odontológi-

co clínico e preventivo.

A boca desempenha funções 

importantes que afetam a saú-

de de todo o organismo. Além 

de desempenhar um papel fun-

damental na fala, mastigação e 

respiração, a boca é a maior ca-

vidade em que o corpo humano 

entra em contato direto com o 

meio ambiente, servindo como 

porta de entrada para bacté-

rias e outros micróbios nocivos 

à saúde. Por isso, é importante 

manter a saúde bucal em dia 

e fazer visitas periódicas ao 

dentista.

O horário de atendimento é as 

segundas e quartas das 14h às 

18h, às terças das 8 às 12h e das 

14h às 18h e as quintas-feiras das 

8h às 12h. Para ter acesso aos 

procedimentos odontológicos, é 

necessário agendar pelo telefone 

(13) 3202 1100 ou basta acessar o 

aplicativo do Sindicato.
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Cobrança

FNP entrega proposta à Petrobrás sobre 
regramento de Banco de Horas

O banco de horas que foi im-
plantado a partir de janeiro de 
2020, após uma mediação no 
TST, já havia a determinação de 
que o detalhamento do banco de 
horas, referente as horas extras 
de dobras, treinamentos, horas 
extras na folga, de parada e ou-
tras questões deveriam ser deta-
lhadas em negociações, em até 
120 dias, o que nunca ocorreu. 
O banco de horas tinha validade 
até setembro de 2020.

Após setembro de 2020, a Pe-
trobrás vem prorrogando o ban-
co de horas, porque a beneficia, 
unilateralmente, sem acordo, 
sem detalhamento desse banco 
de horas. A última prorrogação 
foi para setembro de 2022.

É importante salientar que 
antes de 2020 não havia banco 
de horas. Ou seja, os saldos po-
sitivos ou negativos devem ser 
pagos e descontados neste caso 
apenas os que foi acordado, os 
casos que os trabalhadores não 
deram causa, deveriam ser zera-
dos. Inclusive, a Petrobrás come-
te a ilegalidade de não pagar até 
agora.

Nas negociações atuais, a Pe-
trobrás só se dispõe a negociar 
saldos anteriores a dezembro de 
2019.

A FNP e seus sindicatos tem 
ação com decisão favorável, em 
que as horas negativas devem 
ser zeradas e as horas positivas, 
já deveriam ter sido pagas. Inclu-
sive, os sindicatos da FNP estão 
entrando com a execução.

Dessa forma, através das ma-
nifestações dos trabalhadores 
ao longo destes anos com a dura 
experiência com este irregular 

banco de horas elaboraram uma 
proposta para a Petrobrás.

A direção da FNP já havia co-
brado da gestão da empresa a 
abertura de uma efetiva nego-
ciação sobre o tema, já que a 
empresa insistia em tratar ape-
nas sobre saldos positivos e ne-
gativos até 2019.

No período das discussões 
em mesa, a empresa alegou que 
estava tendo prejuízo contábil 
e que havia uma dívida quase 
impagável que impedia avançar 
no atendimento das demandas 
da categoria, hoje a situação é 
outra.

Atualmente, a empresa bate 
recorde de distribuição de divi-
dendos (100 bilhões de reais em 
2021), apresenta lucro contábil e 
tem totais condições de pagar as 
horas extras no mês seguinte em 
que forem realizadas com 100%, 
visto as condições insalubres e 
periculosas.

A FNP também já tinha denun-
ciado que o saldo do banco de 
horas de janeiro estava sendo 
pago sem os devidos reflexos, 
HRA no caso de Dobra de turno 
ou trabalho em folga e sem re-
flexos DSR (Descanso semanal 

Remunerado) e exigiu a regulari-
zação do pagamento.

As muitas horas extras são re-
flexo da diminuição do efetivo. 
Não é justo que a empresa de-
mande sua mão de obra e depois 
exija a compensação para evitar 
o pagamento.

Agora a FNP espera que a em-
presa tenha  real disposição para  
negociar e avançar no regramen-
to do banco de horas e assim 
atender o pleito da categoria.

Entenda a situação
Em janeiro de 2020, o RH da 

Petrobrás pegou o saldo de ho-
ras positivas de 2019 e ao invés 
de pagar, passou para o banco de 
horas e congelou os valores sob 
a alegação que iria negociar com 
os sindicatos.

Além disso, a empresa fez um 
tratamento de horas retroativo a 
5 anos e criou um saldo negativo 
obrigando a força de trabalho a 
compensar essas horas.

O entendimento, antes da 
criação do Banco de horas, é um 
só: hora extra trabalhada é hora 
paga e não há negociação para 
isso!

Fonte: FNP

A Companhia e as Entida-
des sindicais, por seus re-
presentantes, firmam, nes-
ta data, Acordo Coletivo de 
Trabalho específico para re-
gulamentação de banco de 
horas 2022/2023, com vigên-
cia de 1 de setembro de 2022 
à 31 de agosto de 2023, nos 
seguintes termos:

Cláusula Primeira - A Com-
panhia praticará um banco 
de horas para os empregados 
abrangidos pelo sistema de 
horário fixo (Regime Adminis-
trativo e Regimes Especiais), 
nos termos regulamentados 
nesse instrumento.

Cláusula Segunda - As 
primeiras duas horas que 
ultrapassarem a jornada 
de trabalho será inserida 
no banco de horas, as de-
mais horas serão pagas com 
acréscimo de 100%, no mês 
subsequente.

Cláusula Terceira – Horas 
extras derivadas de dobra 
de jornada de turno, as re-
alizadas em dias de folgas, 
bem como as prestadas em 
paradas de manutenção das 
unidades, não integrarão 
banco de horas, e serão re-
muneradas com acréscimo 
de 100% do mês subsequen-
te ao respectivo labor.

Cláusula Quarta – O Traba-

lho em folgas e em dobras 
de jornada gerará o paga-
mento de HRA nessas opor-
tunidades, além das horas 
extraordinárias com acrésci-
mo de 100% 

Cláusula Quinta - O limite 
de horas positivas e nega-
tivas acumuladas será de 
84 (oitenta e quatro horas), 
ultrapassado esse limite as 
horas deverão ser pagas ou 
descontadas, no mês subse-
quente.

Cláusula Sexta – As horas 
positivas serão introduzidas 
de forma dobrada em banco 
de horas, e as horas negati-
vas terão peso “um”, de tal 
forma que serão necessárias 
duas horas negativas para 
compensar uma hora posi-
tiva.

Cláusula Sétima – As com-
pensações horárias devem 
ser efetuadas continuamen-
te e de comum acordo entre 
empresa e empregado

Cláusula Oitava - No mês 
de fevereiro e agosto de 
cada ano, será apurado 
o saldo remanescente do 
Banco de Horas e efetuado 
o pagamento ou o descon-
to correspondente, no mês 
subsequente, sempre com 
reflexos nas verbas traba-
lhistas.

PROPOSTA APRESENTADA DE ACORDO 
COLETIVO BANCO DE HORAS 2022/2023
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Mais uma goleada do Jurídi-
co do Sindicato dos Petroleiros 
do Litoral Paulista.  A Justiça do 
Trabalho e o TST deram ganho 
de causa para a ação que cobra 
as horas extras acumuladas 
durante aplicação da tabela de 
turno, praticada até 4 de feve-
reiro de 2020.

Conforme sustenta na ação, 
a tabela de turno, implanta-
da desde 2005 e praticada na 
RPBC até fevereiro de 2020, 
precisou ser modificada, por 
imposição da empresa, por 
trazer inconsistências. O que 
acontecia, pelo menos uma vez 
a cada ciclo de trabalho, era 
que a escala de turno anterior 
obrigava o trabalhador a re-
tornar ao labor após 32 horas 
de descanso, quando sua folga 
deveria ser de 35 horas. As três 
horas extras, no entanto, nun-
ca foram pagas pela empresa.

A ação do Sindipetro-LP 
buscou as horas trabalhadas 
em desacordo com o inter-
valo interjornadas, garantido 
pelo inciso V do artigo 3º da 
Lei 5.811/72 até 04.02.2020. O 
intuito do processo é que as 
horas sejam pagas como extra-

ordinárias, com acréscimo de 
100%, calculadas sobre o sa-
lário básico, adicional de peri-
culosidade, anuênio, vantagem 
pessoal, RMNR/complemento 
da RMNR, adicional noturno, 
adicional de repouso e alimen-
tação/dobra de turno – AHRA.

As horas extras devem tam-
bém incidir sobre RSR´s, férias 
com abono, 13º salários, FGTS, 
bem como sobre a indenização 
paga pela adesão ao PIDV – 
Programa de Incentivo ao Des-
ligamento Voluntário e sobre 
as verbas rescisórias, confor-
me fundamentação do jurídico.

Os resultados da ação abran-
gem todos os petroleiros da 
RPBC e da UTE Euzébio Rocha. 
Conforme a Constituição Fe-
deral, os valores cobrados são 
retroativos há cinco anos, a 
partir da data da ação que foi 
feita em 2020. A decisão cabe 
recurso por parte da Petro-
brás. O jurídico do Sindipetro 
irá verificar a possibilidade de 
execução antecipada e caso 
obtenha êxito convocará a ca-
tegoria, beneficiada pela ação, 
para enviar os documentos ne-
cessários.  

Jurídico ganha ação de pagamento de 
passivo da tabela de turno de 8 horas

UTE-EZR e RPBCNivel para todos

Sindipetro-LP e FNP contestam na justiça 
a mudança no regramento do PCR

O Departamento Jurídico do 
Sindipetro-LP e da Federação 
Nacional dos Petroleiros (FNP)  
contestam juridicamente, desde 
16 de novembro 2021, o aumen-
to por mérito de quem aderiu ao 
Plano de Carreira e Remuneração 
(PCR). O processo, que abrange a 
Petrobrás e a Transpetro, exige o 
restabelecimento do regramento 
inicial de 2018 e que sejam pagos 
os reflexos do modelo de pro-
gressão. A Diretoria da FNP tam-
bém enviou ofício para a empresa 
exigindo explicação e questio-
nando sobre a mudança que sur-
preendeu a força de trabalho que 
aguardava o aumento de nível em 
julho deste ano.  

Em 2018 a regra era que “todos 
os empregados participantes do 
PCR receberão um nível automá-
tico no período de 60 meses. Isso 
ocorrerá independente de o em-
pregado ter ou não recebido al-
gum nível nos 60 meses anterio-
res à data da sua aplicação”. Uma 
proposta criada unicamente pela 

empresa e da qual só ela se be-
neficiava não poderia resultar em 
vantagens para os trabalhadores.

No dia 1º de abril o RH da Pe-
trobrás alterou o padrão da for-
ma como seria feito o avanço de 
nível automático proposto na 
época. Com a mudança o texto 
estabelece que “os empregados 
não contemplados por mérito no 
interstício de 60 meses, farão jus 
a 1 nível automático, atendidos 
os critérios estabelecidos nessa 
modalidade”. O período contabi-
lizado é de 1º de julho de 2017 a 

1º de julho de 2022.
Desde que a Petrobrás anun-

ciou o novo Plano de Carreira e 
Remuneração (PCR), que o Sindi-
petro-LP e a Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) fez inúme-
ros alertas de que se tratava de 
mais um golpe da gestão men-
tirosa da Petrobrás aos direitos 
historicamente conquistados 
pela categoria petroleira. O dita-
do popular diz o que “tempo é 
senhor da razão” e a gestão da 
Petrobrás provou na prática o que 
a Diretoria do Sindicato alertou.

Problemas

Sindipetro-LP promove setoriais com 
trabalhadores da UTE-EZR e RPBC

No período de 12 a 20 de abril, a diretoria do Sin-
dipetro-LP promoveu setoriais com os trabalhadores 
do Laboratório, Destilação, Saúde Ocupacional, Se-
gurança Industrial e Manutenção da RPBC e UTE-EZR, 
em Cubatão. 

Os encontros surgiram após os dirigentes recebe-
rem reclamações de vários setores das unidades que 
estão sofrendo com a intransigência da gerência. O 
objetivo principal foi ouvir os trabalhadores, para sa-
ber e apurar o que está acontecendo de fato, com a 

intenção de tomar algumas providências. A questão 
mais danosa com tudo que tem ocorrido na refinaria 
é a segurança dos trabalhadores e da planta.

Em um momento de duros ataques contra a ca-
tegoria petroleira, promovidos pela atual gestão da 
empresa, é importante que Sindicato e trabalhadores 
estejam unidos e abertos ao diálogo para combater 
os desmandos do alto escalão que tem primado em 
retirar direitos e assim facilitar o projeto privatista do 
atual governo. 
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Vitória

Jurídico do Sindicato ganha ações que questionavam 
o pagamento dos feriados dos trabalhadores

Após longa batalha judicial, o ju-
rídico do Sindipetro-LP  ganhou a 
ação de pagamento dos feriados 
para os trabalhadores e trabalha-
doras  da UTGCA, da RPBC, da UTE
-EZR, dos prédios de Santos e de 
todas as plataformas. O processo 
coletivo questionava o pagamento 
dos feriados a partir de 2015 e os 
dias trabalhados acrescidos das 
horas normais.  Graças a essa con-
quista, a ação vai entrar na fase 
de execução dos pagamentos in-
dividuais. O desembargador  res-
ponsável pelo processo entendeu 
que a Ação Rescisória movida pela 
empresa era improcedente dando 
ganho de causa para o Sindicato.  
A Petrobrás questionou a decisão 
que foi favorável aos petroleiros em 
processo coletivo, que reivindicava 
o direito aos feriados trabalhados 
acrescidos das horas normais. Vale 
destacar que o repasse dos valo-
res será calculado de setembro de 
2015, até dezembro de 2017, perío-
do em que estava valendo o acor-
do coletivo da categoria quando se 
iniciou a ação.  Registrando que o 
pagamento dos feriados no perí-
odo de vigência do ACT Petrobras 
2017/2019 ainda está em discussão.

A ação para pagamento e reto-
mada dos feriados em dobro foi 
movida em decorrência da supres-
são feita pelo RH da Petrobrás de 
forma unilateral. A gestão da em-
presa entendeu que com o fim da 
vigência do Acordo Coletivo de Tra-
balho 2013/ 2015 não deveria mais 
pagar a hora normal junto aos fe-
riados trabalhados.

Até o mês de agosto, daquele 
ano, a empresa pagava a remune-
ração mensal, mais a hora normal 

trabalhada e o adicional dos feria-
dos. Depois disso, a gestão da Pe-
trobrás entendeu que não deveria 
pagar a hora normal já que pagava 
o adicional. Nessa época, ela ale-
gava que o repasse era um erro de 
cálculos, mas para os advogados 
do Sindicato o pagamento era um 
benefício adquirido pelos traba-
lhadores, e que a alteração gerava 
prejuízo para a força de trabalho. 
Além disso, a supressão do paga-
mento atacava o art. 468 da CLT e 
Enunciado 51 do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).

Essa é uma grande vitória para a 
categoria do Litoral Paulista e de-
monstra que a gestão da empresa 
bem que tenta, mas não consegue 
“burlar” as leis. A justiça foi feita!

Transpetro
No dia 15 de março o Sindicato 

dos Petroleiros do Litoral Paulis-
ta  ganhou em segunda instância 
a ação dos feriados para os traba-
lhadores da Transpetro. O processo 
também assegura o direito aos fe-

riados trabalhados acrescidos das 
horas normais. Além disso, também 
garante o repasse dos valores, de 
setembro de 2015 até agosto de 
2019 que não foram pagos. Após 
esse período, o ACT da categoria 
preconiza que o pagamento do fe-
riado deverá ser feito como hora 
normal trabalhada.

Diante disso, o jurídico do Sin-
dicato solicita que os trabalhado-
res da Transpetro que trabalharam 
nesse período que enviem, por via 
digital, os contracheques de setem-
bro de 2015 a setembro de 2019 que 
constem feriados trabalhados e a 
frequência. Além disso, será neces-
sário assinar procuração para que o 
Departamento Jurídico dê prosse-
guimento à ação.

Atente-se que o período que ini-
ciaremos a execução na Transpetro 
é diferente do período a ser execu-
tado na Petrobrás, pois na empresa 
ainda existe discussão com relação 
aos feriados trabalhados durante 
ACT Petrobrás de 2017/2019, de tal 
forma que para o petroleiro o pe-

ríodo de abrangência compreende 
os ACT Transpetro 2015/2017 e o 
2017/2019

Como enviar?
Para enviar a documentação ou 

tirar dúvidas basta entrar em con-
tato com o jurídico do sindicato ou 
pelo whatsapp (13) 99602 5133. Na 
mensagem deve constar o título 
“EXECUÇÃO FERIADOS TRANPETRO”. 
Além disso, também pode ser feito 
pelo e-mail petroleiros@coelho-
advogados.adv.br, ou presencial-
mente, em caso de extrema neces-
sidade, através de agendamento na 
sede e subsede.

O atendimento no Departamento 
Jurídico através dos WhatsApp (13) 
99141-0883 (José Marcelino) e (13) 
98202 – 2009 (Luciana), do telefone 
fixo (13) 3202 1101, aplicativo ou no 
e-mail jurídico@sindipetrosantos.
com.br. No Litoral Norte a funcio-
nária Luana é responsável pelo su-
porte jurídico através do WhatsApp 
(12) 98187-7378 ou do e-mail juridi-
cosse@sindipetrosantos.com.br. 
Na subsede os atendimentos estão 
sendo feito pelo Dr. Thiago, do es-
critório do Dr. José Henrique Coelho 
Advogados Associados, toda quin-
ta-feira das 14h às 18h. Os aposen-
tados podem solicitar os holerites 
através do canal de atendimento 
da Petrobrás (21) 3224 0010 ou da 
AMS 0800 287 2267 opção 3.

Passivo
A grande dúvida dos trabalhado-

res em relação ao pagamento dos 
feriados é o repasse do passivo. O 
caminho para receber esses valores 
será longo e demorado.

Para começar serão mapeados os 

grupos de turno, tanto das unida-
des de terra e de mar, que trabalha-
ram nos feriados. Em seguida serão 
identificados os trabalhadores e 
trabalhadoras que serão beneficia-
dos com a ação e será feito o cálcu-
lo do passivo de cada um.

Esse montante será encaminha-
do para o RH da Petrobrás para que 
haja contestação dos valores. Assim 
que isso for feito o juiz, responsável 
pelo processo, provavelmente vai 
designar um perito para refazer os 
cálculos das verbas e isso demanda 
tempo.

Quando o perito finalizar o traba-
lho haverá esclarecimento do que 
foi feito e após isso, o juiz pode 
ou não homologar o cálculo peri-
cial. Se o cálculo for homologado 
e não se uma das partes não es-
tiver de acordo, sindicato ou em-
presa poderão recorrer. Todo esse 
processo pode demandar anos 
para conclusão.

Período de abrangência
No processo dos feriados da Pe-

trobrás em via de execução o Juiz 
determinou que “se não houve de-
claração de ultratividade da norma 
coletiva, a forma de cálculo dos 
feriados deixou de ser obrigatória 
a partir do término da vigência do 
ACT 2015/2017, ou seja, a partir de 
31/08/2017”. O jurídico do Sindicato 
pediu junto à justiça que o período 
do ACT 2017/2019 seja incluído na 
ação, mas a decisão depende de 
nova análise e decisão judicial. No 
processo da Transpetro,  quando 
proferida a decisão, já estava vigen-
te o ACT 2017/2019, razão pela qual 
já é possível executar um período 
maior de 2015 até 2019.
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Ferramenta de denúncia

Oservatório Social da Petrobrás completa um ano 
denunciando efeitos negativos da privatização

Lançado oficialmente em 1º 
abril de 2021, o Observatório So-
cial da Petrobrás (OSP) completa 
um ano de vida com uma trajetó-
ria de referência na denúncia do 
efeitos negativos da privatização 
da Petrobrás na vida da popula-
ção e na economia do país.

Em uma iniciativa pioneira da 
Federação Nacional dos Petrolei-
ros (FNP) e seus sindicatos, o OSP 
nasceu com o objetivo de ampli-
ficar o debate público sobre o pa-
pel social da Petrobrás e divulgar 
as consequências da privatização 
da companhia.

Para chamar a atenção da 
opinião pública para o assunto, 
além de divulgar vários estudos 
embasados em dados consisten-
tes e confiáveis, o Observatório 
também inovou, com a criação 
de duas novas ferramentas: o Pri-
vatômetro, uma espécie de Raio
-X das privatizações, e o Monitor 
dos Preços dos Combustíveis, que 

mostra a escalada dos valores da 
gasolina, diesel, álcool, GNV e gás 
de cozinha.

Também promoveu ações so-
ciais para envolver a população 
e mostrar, na prática, o quanto 
a política de preços interferia na 
vida de todos. Para isso, realizou 
as campanhas “Gás a preço justo” 
e “Gasolina sem PPI”, com distri-
buição de combustível e gás de 
cozinha a preço justo, em várias 
partes do país.

O objetivo das ações era dialo-
gar com a população e, ao mesmo 
tempo, beneficiar aqueles que 

são os mais afetados pelo Preço 
de Paridade de Importação (PPI), 
como os motoristas de aplicati-
vos, por exemplo.

Diante de tudo isso, em pouco 
tempo o Observatório se tornou 
uma referência para a imprensa 
nacional que repercutiu ampla-
mente cada estudo divulgado e 
cada ação social realizada.

Para se ter uma ideia do tama-
nho do sucesso, nesse período o 
OSP foi notícia 817 vezes na im-
prensa, sendo que em 22 maté-
rias foi destaque em telejornais 
regionais e nacionais da Globo, 

SBT, Band, CNN e outras. Uma ex-
posição que fez o Observatório 
alcançar cerca de 25 milhões de 
pessoas, revelando o caráter en-
treguista do governo Bolsonaro.

A divulgação com tamanha pro-
porção, acabou atingindo o obje-
tivo inicial proposto, que era furar 
a “bolha” e ganhar a opinião pú-
blica, que passou a compreender 
quais os verdadeiros motivos dos 
consecutivos e absurdos aumen-
tos nos preços dos combustíveis.

O que, claro, passou a incomo-
dar e despertou o sinal vermelho 
na direção da Petrobrás, que mo-

veu um processo judicial, numa 
tentativa de calar o Observatório, 
e conseguiu tirar o site do ar. No 
entanto, a ação ainda está tra-
mitando e acreditamos que há 
grandes chances de a decisão ser 
revertida.

Afinal, toda essa trajetória com-
prova que o OSP já se tornou um 
instrumento social de combate às 
fake news e conscientização da 
população sobre os malefícios da 
política entreguista de Bolsonaro.

A Petrobrás é dos brasileiros!
Fonte: Observatório Social da 

Petrobrás

Fique sócio

Atenção, clube dos petroleiros precisa de você! Fique sócio 
baixando a ficha de associação no site do Sindipetro-LP

Desde que a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) decretou a 
pandemia, o Cepe Santos Clube 
2004 vem passando por dificulda-
de financeira. Diante disso, a dire-
toria do Sindicato dos Petroleiros 
do Litoral Paulista decidiu disponi-
bilizar na aba sindicalize-se do site 
da entidade (www.sindipetrolp.org.
br) a ficha de filiação para facilitar 

o acesso da categoria e convidados 
para se tornarem sócios.

O intuito é  aumentar o número 
de associados e garantir a conti-
nuidade e tradição do clube mais 
familiar de Santos. A ação é dire-
cionada à petroleiros próprios e 
terceirizados, comunidade do en-
torno e, em geral, mediante indi-
cação de associado petroleiro.

O CEPE Santos é reconhecido 
como o primeiro Clube dos Empre-
gados da Petrobrás criado no Bra-
sil. O local, fundado em 1958, dis-
ponibiliza churrasqueiras, piscina, 
ginásio poliesportivo, lanchonete, 
sauna, quadra de futebol society, 
salão de festas entre outras insta-
lações. Além disso, ainda oferece 
também aulas de ballet, escolinha 

de futsal e society, ginástica locali-
zada, handebol, jazz, musculação, 
patinação, Tai Chi Chuan, e tecla-
do, dança de salão, yoga, pilates.

Os interessados devem preen-
cher a ficha de inscrição que está 
na aba sindicali-ze do site www.
sindipetrolp.org.br e anexar foto 
3x4 do titular e dos dependen-
tes; cópia do RG, comprovante de 

residência e CPF, tanto do titular 
quanto dos dependentes e cópia 
de certidão de casamento do de-
pendente. Os documentos podem 
ser entregues pessoalmente ou 
através do e-mail  cepe2004@
gmail.com. Para mais informações 
basta entrar em contato com o 
Cepe através do telefone (13) 3261-
2004.
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Sinal de alerta

Redução de efetivo coloca terminais, comunidade local e 
vida de trabalhadores da Transpetro em risco  

A redução do efetivo tem como 
única função gerar economia a 
qualquer custo. Escondido sob a 
falácia da necessária austeridade 
para sanar as dívidas da empre-
sa, as gestões da Petrobrás, des-
de 2017, período em que o Brasil 
era “chefiado” por Michel Temer, 
vêm promovendo um desmonte 
sem precedentes na maior em-
presa do país. 

Na Transpetro a situação se 
perpetua. A redução do efetivo 
atende a política de privatização 
da atual gestão da Petrobrás. No 
Litoral Paulista, os terminais da 
Alemoa, em Santos, Pilões, em 
Cubatão, e Tebar, em São Sebas-
tião, foram atingidos em cheio por 
essa determinação. 

Nos últimos cinco anos, o efe-
tivo na Alemoa foi sendo reduzi-
do paulatinamente, passando de 
15 operadores para 14, 13, 11, 10, 
até chegar à decisão da empresa 
para reduzir a operação para so-
mente nove operadores por turno. 
A medida acontece pouco tempo 
após a recente reclassificação do 
terminal pela NR-20 como sendo 
terminal de Grau 3 em função do  
alto volume de inflamáveis arma-
zenados, devido o grande número 
de hidrocarboneto armazenados,  
classe essa reservada a unidades 
como refinarias.

A unidade carece de automação 
e vem operando com equipamen-
tos antigos. Além disso, teve seu 
quadro de manutenção reduzido 
de maneira significativa. Também, 
os gestores do terminal não apre-
sentaram composição da brigada 
de incêndio e em certo momento 
não tiveram condições de manter 
a linha (tubulação) de combate a 
incêndio pressurizada. Além dis-

so, os operadores cedidos pela 
Petrobrás estão deixando a uni-
dade e muitos trabalhadores de 
outras bases passaram a compor 
os grupos de turno. Muitos deles 
laboravam em outras funções não 
operacionais e através do Plano 
de Cargos e Remuneração (PCR) 
acabaram sendo alavancados 
para a área operacional e tiveram 
que assumir os novos postos de 
trabalho às pressas e sem tempo 
hábil de instrução.

A operação não pode garantir 
a segurança operacional com o 
quadro reduzido, principalmente 
em um terminal em que os equi-
pamentos estão em severo estado 
de degradação.

O Sindipetro reivindica 10 ope-
radores e um supervisor para o 
terminal por turno. A Agência Na-
cional de Transporte Aquaviários 
(ANTAQ) elaborou um edital que 
preconiza os limites dos leilões e 
as condições estabelece que na 
área maior o terminal deva operar 
com segurança com 55 operado-
res. O número significa 11 opera-
dores por turno. No documento 
também fica estabelecido que 
na área menor o local tenha que 
contar com cerca de 29 operado-
res essa é uma média de seis ope-
radores por turno. Na conta são 
estabelecidos 17 operadores mais 
os supervisores. Isso demonstra 
que existe um total descaso com a 
segurança por parte da gestão do 
terminal. 

Em outubro do ano passado os 
trabalhadores, junto ao Sindipe-
tro, deflagraram uma greve que 
ocorreu durante 16 dias no ter-
minal. Os petroleiros lutaram por 
segurança e aumento de efetivo. A 
força dos trabalhadores demons-

trou que sem luta não há conquis-
ta, mas ao que tudo indica a ges-
tão da unidade e da Transpetro 
esqueceu disso. 

Tebar
Em São Sebastião, a situação do 

quadro de técnicos de operação 
não é diferente, recentemente em 
um processo judicial, o Sindipetro
-LP conseguiu liminar para man-
ter o efetivo mínimo de 16 opera-
dores por turno, que atualmente 
tem apenas 10. Seria razoável que 
a companhia aproveitasse essa 
ordem judicial e retornasse com 
os quatro operadores nos píeres e 
acrescentasse o quinto para reali-
zar as operações de STS, que hoje 
são efetuadas intencionalmente 
sem a presença dos Técnicos de 
Operação, porém a Transpetro e a 
Petrobrás entraram contra a limi-
nar, ambas com seus respectivos 
Mandados de Segurança, que não 
foram aceitos e, mesmo assim, 
elas continuam interpondo outros 
recursos possíveis como agravos e 
embargos, tudo para evitar o cum-
primento da liminar que continua 
valendo. Enquanto isso, o Sindi-
cato está atuando a cada movi-
metação judicial, o que inclui a 
cobrança de multa diária pelo não 
cumprimento da ordem judicial.

Cumprindo a liminar, uma maior 
quantidade de operadores seria 
efetivada e isso traria mais segu-
rança para a planta e principal-
mente para os próprios trabalha-
dores e para a comunidade local 
e o meio ambiente, sem contar 
que aumentaria a eficiência nas 
operações e a lucratividade para 
a companhia, evitando aplicações 
de multas e outros contratempos 
que vão onerar posteriormente 

a Transpetro. É necessário e ur-
gente que a Transpetro cumpra a 
liminar e retorne com um quadro 
multifuncional especializado de 
trabalhadores como era há anos 
atrás, complementando o efetivo 
de operadores de acordo com (16 
operadores por turno) e o efetivo 
de profissionais de SMS (11 técni-
cos de SMS)

Vale destacar que a redução 
do quadro do píer vai também 
contra o próprio procedimento 
interno da Transpetro em relação 
ao carregamento das barcaças. O 
item 5.4.15 da Norma Interna 2671 
preconiza que “o operador do 
terminal designado para acom-
panhar a operação deve perma-
necer no píer durante todo o car-
regamento”.

Para o sindicato, os recorrentes 
acidentes que acontecem no píer 
do Tebar estão diretamente liga-
dos à gestão de redução de cus-
tos para maximizar lucros, gestão 
essa que altera constantemente 
formas de tarefas, horários de tra-
balho, tabelas de turno e folgas, 
reduz o número de trabalhadores 
dos quadros de operação e ma-
nutenção, transfere tarefas espe-
cíficas de operadores para outros 
cargos e funções. Tudo isso ao 
mesmo tempo em que aumenta 
a quantidade de trabalhos, com 
realização de tarefas simultâneas.

A empresa promove alterações 
sem realizar estudos contunden-
tes e sem implementar novas tec-
nologias, incrementando mais e 
mais condições inseguras no dia a 
dia de trabalho, colocando a plan-
ta, as pessoas, o meio ambiente e 
a sociedade em torno da unidade 
em risco. O último estudo apre-
sentado atesta que 7 operadores 

no Terminal da Alemoa, 10 no Te-
bar e 2 em Pilões é suficiente para 
operar as bases.  Está claro que 
a redução imposta pela Trans-
petro tem como única motivação 
a redução de custos, a transfor-
mação do Sistema Petrobrás em 
uma empresa atrativa para sua 
privatização.

Para atrair os novos “sócios”, 
e convencer os lobistas de que 
vale a pena saquear as rique-
zas do país, o governo atrelado 
a alta cúpula da empresa precisa 
destruir a Petrobrás: e isso se faz  
retirando de setores estratégicos 
da economia, sucateando suas 
instalações, reduzindo custos com 
funcionários, flexibilizando direi-
tos, maximizando os lucros para 
os acionistas.

A retirada dos operadores, sem 
o devido treinamento, e a gestão 
de mudanças preconizadas pela 
própria empresa está sobrecarre-
gando os trabalhadores além de 
trazer riscos de acidentes para os 
terminais e para a circunvizinhan-
ça. Não bastassem os exemplos 
de acidentes que tivemos recen-
temente, como o incêndio na Ul-
tracargo em 2015, que demorou 
sete dias para ser contido e o va-
zamento de gases tóxicos da Lo-
calfrio, que levou mais de 170 pes-
soas ao hospital por intoxicação, 
a Petrobrás parece estar pagan-
do para ver algo pior acontecer. 
A negligência à segurança, em 
nome do lucro, tem causado tra-
gédias anunciadas em todo o 
Brasil. Os crimes ambientais cau-
sados pela Vale em Brumadinho e 
Mariana reforçam a necessidade 
de se investir mais em segurança 
para se evitar e prevenir que ou-
tras tragédias aconteçam.


