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m a s o s ve l h o s p r o b l e m a s co n t i n u a m

TEM EX-GATUNO NA ÁREA

Andei sabendo de uma coisa que me deixou boquiaberto! Tem exdirigente sindical de volta à base! Até aí tudo bem, se o cara não tivesse sido expulso da categoria por ter se apropriado de forma ilícita da grana do Sindicato, o que foi comprovado na justiça. Além
disso, a Petrobrás o demitiu com todos os direitos assegurados, mas
a criatura conseguiu a reintegração do cargo. O Robin Hood às avessas ficou um tempo afastado da Refinaria, mas no último dia 12 de
janeiro voltou a labuta. Esse caroço vai ser ruim de todo mundo engolir! Pessoal, todo mundo de olhos beeeemmm abertos!!! Que falta faz o Carandiru. Aproveita que recebeu indenização da empresa e devolve o que deve pra categoria!
A diretoria tem a obrigação de relatar no próximo boletim
o que esse ex-gatuno fez com a categoria.

ACT

CATEGORIA METE BRONCA!
Durante a campanha reivindicatória, a categoria botou a
boca no trombone no site do Sindipetro-LP. Fez elogios, fez
críticas, fez sugestões. Teve matéria com mais de 100 comentários. Tirando os gerentes e coordenadores infiltrados,
os pelegos de plantão, fupistas de outras bases e os ex-dirigentes que abandonaram a categoria na outra e atual gestão
do Sindipetro-LP, que publicaram comentários com nomes e
e-mails falsos, o espaço foi muito bem usado pela categoria.
O CASO VITOR
Os tempos de KGB ficaram para trás, mas ainda tem quem tenta
bancar o agente infiltrado. O que dizer do falso Vitor, que publicou
um monte de comentário no site do sindicato, elogiando a FUP, criticando a FNP e dizendo que a proposta da empresa era maravilhosa?
O cara se dizia da nossa base, petroleiro associado da UO-BS. Pura
balela. O cara é ex-diretor suplente do Sindipetro-SJC, quando a
direção era da FUP e não se chama Vitor, não! Muita cara de pau.

Tá achando que vai passar o Petrolino pra trás? Vai pensando.
SINDICATO FAZENDO ESCOLA?
Pelo jeito, a empresa resolveu pegar carona no exemplo dado pelo sindicato. Afinal, agora o Portal Petrobrás também inseriu a seção comentários. Mas, com um detalhe: tem toda uma cartilha com as condições de
uso e blá blá blá. E ainda teve gente, publicando comentário com nome
e e-mail falso no site do sindicato, reclamando de falta de democracia. Aí
é demais.

RPBC

A CASA DE FORÇA É DESATI....OPSS, É REATIVADA
Quando a UTE foi inaugurada nas instalações da refinaria, a RPBC
rasgou elogios. Mais ainda. Disse com muita pompa que a
Casa de Força seria desativada e que “em seu lugar, assume a moderna Usina Termelétrica Euzébio Rocha.” Bem,
pouco tempo depois, não é que a Casa de Força foi reativada! Isso a empresa não divulgou.
PRA APROVAR A PROPOSTA, ATÉ ÔNIBUS NA
PORTA DO SINDICATO TEM
Quando a rapaziada fez greve na RPBC, só de birra a
empresa resolveu cortar os ônibus na hora da galera
ir pra casa. Agora, pra facilitar a aprovação da última
proposta, até ônibus na porta do Sindicato teve. De
repente, todos os ônibus incluiram no itinerário a Av.
Conselheiro Nébias. Que coisa, hein?
A PORTA ESTÁ FECHADA...
O Presidente da Cipa da RPBC já esta ficando famoso. O cara quer centralizar tudo e os problemas
que são cobrados muitas vezes ele quer resolver
sozinho e nem passa adiante. Quem já foi da Cipa
sabe que todas as soluções tem que ser tiradas em

N ã o t e m j e i t o ! Vo u t e r q u e c o m e ç a r o
ano botando a boca no trombone!
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comum acordo com todos os cipeiros, mas o Sr. Presidente acha que
não e nem comunica o que faz ao vice-presidente. Vamos se tocar e
trabalhar em equipe porque a hora que uma bomba estourar tenho
certeza que você não vai querer segurar sozinho, né?
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para homenagear 10 funcionários com 20 e 30 anos de casa, mas o pessoal anda tão insatisfeito que só um dos homenageados apareceu. E
teve até arroz de festa que foi convidada, mas como não ganhou avanço de nível esse ano, nem deu as caras, e olha que ate outro dia criticava
quem não ia nas festas patrocinadas pela Transpetro. Será que esse ano
precisa de pesquisa de ambiência pra saber que a coisa tá feia?

CADÊ O RANGO BOM NA RPBC?
A comida servida nos 2 restaurantes do IERB continua ganhando do
CEAD. Para se ter uma ideia o “Bob Esponja” de lá é de primeira, por- ASTROLOGIA NA ALEMOA
que o danado vem recheado com presunto e queijo e o da RPBC tem Que no Terminal de Alemoa o Sr. Cachorro de Passeio era adepto
ovo...com ovo.
da astrologia todo mundo já sabia, mas ouvir de um agraciado, por
aumento por mérito de 3 níveis, a justificativa de que tal privilégio
ESSA É DE LASCAR! PETROBRÁS PUNI TRABALHADORES POR aconteceu graças a um alinhamento de planetas já é demais. Aonde
PARTICIPAREM DE MOVIMENTO GREVISTA
essa “onda mística” vai parar?
A chefia da Petrobrás não se cansa de agir de forma arbitrária com
os seus empregados. Dessa vez, ela chutou o balde e puniu na cara GPS ACUSA E COMISSÃO DIZ QUE TÁ CERTO
dura, três empregados (um deles do PR – CRA e dois da Casa de For- Uma kombi cheia de trabalhadores terceirizados ia para o Litoral
ça) por terem participado da greve em prol do Acordo Coletivo.
Norte para executar serviços no SA Transpetro, mas por um passe
A empresa lançou um DIP destituindo-os do cargo de eventuais de de mágica ela acabou estacionada no Litoral Sul próxima a casa
supervisor. Isso é um grande absurdo, já que greve é um direito ga- de um fiscal da Transpetro. O GPS do veículo acusou isso, mas um
rantido por lei. Essa punição também foi motivada porque esses mes- membro da comissão disse que esse truque de mágica não vai dar
mos companheiros resolveram que não iam ser vaquinhas de pre- em nada! Categoria, OBSERVE o que tá acontecendo!
sépio e ficar junto com a pelegada do grupo de contingência, que
ficou dentro da refinaria com o cartão aberto fazendo horas extras e MANDA MAIS QUE FISCAIS NA TRANSPETRO ALEMOA?
dizendo que foram convocados pelo Cotur. Por que não trabalharam O fiscal da SA Transpetro - “Serviço Administrativo da Transpetro” - deu
oito horas e deixaram outro grupo entrar? Isso é outro absurdo e tá ordem pra levar o pessoal de volta pra casa durante a greve do ACT 2011.
cheirando a maracutaia! Os três trabalhadores estão de parabéns Mas a HLC falou que era somente para deixar os funcionários no trabapor participarem de movimentos orquestrados pelo Sindipetro- lho e não levar pra casa, mesmo com autorização do fiscal da Transpetro.
LP e por não se intimidarem com chefia manipuladora.
Oras, quem manda mais? A HLC ou a Transpetro? HLC, estamos de olho
em você! Nas próximas paralisações não vai ter boi.
BIRUTA FICOU BIRUTA
No simulado que aconteceu no ano passado, a biruta apontava para um OBSERVE, EMPRESA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
lado e o vento para outro. Na hora que o bicho pegar, será que ela vai funcio- O Inspetor de segurança do Grupo A está escalando o pessoal pra
nar direito? Ae SMS! Vamos fazer a manutenção dos equipamentos!
trabalhar mesmo de folga. E ele ainda anda dizendo que quem não
atender ao chamado pode se dirigir ao PAT de Cubatão, que a fila tá
DE QUEM É ESSE ABACAXI?
cheia de gente pra vir trabalhar. Esse mesmo inspetor ainda por cima
Teve trabalhador que abriu RTA para substituição de válvulas na UGAV disse que não adianta trazer atestado médico, “porque eu vou rastreáe o Sindicato quis interferir para resolver esse problema, mas o mes- lo”. Quem manda? As contratadas ou a Transpetro?
mo cara que abriu o chamado disse que quem tem que se meter
nisso é a Cipa. E aí quem vai resolver isso? Engraçado é que eu sempre PILÕES
soube que era a sede que descascava esse tipo de abacaxi.
PEDÁGIO PARA TRABALHAR
A coisa tá preta lá em Pilões. O pessoal que inspeciona as tubulações
TERMINAIS TRANSPETRO
que ficam na Serra, agora tem que pagar pedágio para marginal para
poder trabalhar. Isso parece até brincadeira e esse problema ninguém
ALEMOA
resolve. O pior é que tem policial que vai lá na unidade para comer
ATITUDE ANTISSINDICAL DE EX-SINDICALISTA?
de graça e a chefia da empresa nem pra pedir ajuda. E aí? Vão esperar
O senhor Negrão, ex-sindicalista que hoje veste a camisa patronal, inven- acontecer coisa pior ou vão bancar a malandragem?
tou de bloquear a entrada do Sindicato nos terminais. Segundo ele, porque estamos em greve. É, meu amigo, vamos fazer greve sim, mas por SR. CAFASSO, LEIA ESSE RECADO!
enquanto estamos em Assembleia Permanente. Haja incompetência.
Tem supervisor transferido que voltou a botar as garras de fora e continua assediando os trabalhadores da manutenção. Quero entender o que
FESTINHA PRIVÊ FURADA
tá acontecendo e dizer que tá na hora de cortar a crista desse galo e resolA coisa tá feia na Alemoa. No dia 22 de novembro, rolou uma festa privê ver esse absurdo! Esse galo é de Rio Calro - SP e já tem vários históricos.
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QUER ANDAR DE CARRO VELHO, QUE VENHA!
O pessoal da Rondave tá judiando! A empresa tem fornecido carro velho com pneu careca para fazer transporte do pessoal. Quero saber,
cadê a fiscalização?

Desesperada para aprovar logo a proposta de ACT, as gerências dos
Edisas foram orientadas a distribuir os boletins do RH de forma impressa. Destacaram recepcionistas para distribuir de mesa em mesa
o boletim do RH. Ave Maria, o boletim já vem eletrônico no e-mail de
cada um, agora inventaram de imprimi-lo e distribuir. Cadê a responVOU TER QUE CHAMAR O CAPITÃO NASCIMENTO
sabilidade ambiental? Cadê a economia de papel? Quando convém
Alguém me contou que tem gente cobrando propina para as emprei- dizem que é para economizar... Santa hipocrisia!
teiras não serem assaltadas. Ele contou também, que o pessoal tá de
cabelo em pé. Se essa história for verdadeira , eu quero saber o que a SE É PRA AVALIAR, ENTÃO NÃO ENROLA!
Transpetro e o Compartilhado vão fazer em relação a esse problema. A Gerência tá querendo que o Sindipetr-LP de o aval no SPIE de MexiOu vou ter que chamar o Capitão Nascimento para averiguar o caso?
lhão e Merluza, mas como avaliar se a nossa entrada nas instalações é
proibida? Acho que eles mesmos tão se enrolando no que pedem!

TEBAR

SMS TÁ DEIXANDO A COISA FICAR PRETA
Que algumas unidades da Petrobrás andam sucateadas todo mundo sabe, mas o Tanque 44 tá ainda pior. A estrutura tá tão comprometida que os vazamentos já se tornaram rotina. Fora que esse tanque recebe água contaminada toda hora. Eu gostaria de saber onde
está o SMS da empresa para resolver esse pendenga?

UTGCA

OLHA A EXPLORAÇÃO AÍ MINHA GENTE!
Tem motorista da terceirizada Alvarez & Muniz - Engenheiros Associados LTDA - que tá trabalhando mais do que devia. Entra no batente às
6h e só vai sair às 23h, tem vez que trabalha até à 1h e sem o interstício. Quando da troca do gerente da contratada, este está forçando o
motorista a trabalhar com excesso de carga de horário. Eita exploração
COZINHA NÃO COMBINA COM SUJEIRA
danada! Oh gerente Rodrigo, fiscal Denise, que tá acontecendo, heim?
A limpeza do ar condicionado no restaurante está mandando lem- Tá pensando que vou fingir que não to vendo também, é?!
branças. O negócio tá numa sujeira só! Não sabe o que é limpeza faz
muito tempo e quem passa por ele até se arrepia com tanta imundi- TÔ DE OLHO NOS ACIDENTES...
ce. Lugar onde se come tem que ser limpo!
O Sindicato cobrou. A categoria cobrou. Mas a empresa nem deu
bola. Entre 2010 e 2011, onze companheiros, que moram em SanNEM RESPIREM ENQUANTO TIVEREM NA EXPERIÊNCIA
tos, sofreram acidente no percurso entre suas casas e o trabalho.
Tô muito chateado porque um trabalhador da segurança patrimonial Ora, esse foi um dos motivos para a cobrança do regime Especial (1x
foi demitido no período de experiência! O duro nessa história é que 1,5). Já vou avisando, a Petrobrás tá assumindo o risco de mortes na
esse companheiro mostrou serviço demais e causou invejinha em ou- rodovia que liga Santos a Caraguá. O recado tá dado!
tro colega de setor. O tal coleguinha resolveu queimar o cara para a
chefia pra se ver livre de concorrência. A situação foi tão “braba” que o JÁ O PRESIDENTE DA CIPA...
novato acabou sendo demitido por motivos tão torpes que tenho até A vontade de agradar a empresa é tão grande, mas tão grande, que
vergonha de dizer! O que sei dizer é que o GG admitiu que houve erro, o presidente da CIPA da UTGCA, indicado da chefia, resolveu reclamar
mas que não pode fazer nada já que a política da Petrobrás é essa. La- das emissões de CAT, um direito de todo o trabalhador. Segundo ele,
mento demais essa situação e sei que as coisas não vão ficar assim!
do jeito que as coisas andam, “vai ter que emitir CAT até pra corte de
cutícula”. Pelo jeito, quanto mais a CIPA trabalha, mais triste ele fica.

COMPARTILHADO

NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS, CARNAVAL FORA DE ÉPOCA!
O Boneco de Olinda balança os braços e aponta o dedo de seta para
os “colegas” de trabalho, enquanto a supervisão tá com o enredo do
ASSÉDIO MORAL na ponta da língua. Só porque o petroleiro postou
comentários no site do Sindicato foi repreendido. A empresa só é bonita no discurso e na TV. Perseguição e censura, pode não! Gerente
abre o olho enquanto é cedo.
FESTINHA VIP
“Chega o final de ano e as festas vêm e as sacanagens também. Nos
Serviços Portuários a gerência recebeu convites de uma baita festa que
contou até com a banda Capital Inicial. Quem adivinha se os convites foram democraticamente distribuídos, sorteados ou coisa do tipo? Pense,
pense... Todos devem ter acertado porque somente alguns receberam os
convites. Cadê a transparência tão apregoada nas gestões corporativas?”

UO-BS

SE A PROPOSTA ERA BOA, POR QUE O DESESPERO?

TEM MADAME CANTANDO DE GALO
Por ser profissional, exigir o cumprimento de normas e não aceitar os infortúnios de chefes e chefetes, uma funcionária do SMS-terceirizada foi
despedida (e sem chances de conseguir novo emprego). A coitada da
moça ainda sofreu assédio moral, inclusive foi dita por esposa de funcionário próprio, que também é terceirizada. O Coordenador de SMS é,
na verdade, um fraco que abaixa a cabeça para as loucuras da esposa,
que acha que pode cantar de galo na unidade. A colaboradora demitida estava na UTGCA há dois anos, e até trabalhou num túnel que veio
à desmoronar. Escutou frases ameaçadoras e como não conseguiram
calar sua boca, por cumprir seu dever de proteger a integridade física
das pessoas, passaram a rasteira nela. Há Técnicos de Segurança que
não aceitam nenhum tipo de atitude, quando são questionados sobre
SEGURANÇA. Essa situação é ridícula e sei que o Sindicato vai interferir
porque intimidação e assedio moral é crime e isso vai ter que acabar!
NEPOTISMO TÁ COMENDO SOLTO!
Recebi uma lista da UTGCA que me deixou impressionado. A minha
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grande dúvida é: se tanto marido colocando esposa para trabalhar junto é amor demais ou é nepotismo? O negócio nessa unidade tá demais!
Andei contabilizando uns cinco casalzinhos. O que me preocupa é que,
se a coisa continuar assim, o pessoal daquela região nunca vai conseguir vaga para trabalhar, porque os maridos que são próprios ficam
trazendo as patroas para as terceirizadas e esposa própria traz marido.
O duro disso tudo é que a Capitã Benzeno justitificou essa postura dizendo que isso é prática comum no sistema Petrobrás e eu agora quero
saber os nomes dos casalzinhos. Não tenho nada que ver com isso, mas
vamos parar de mexer os pauzinhos e deixar todo mundo ter oportunidade igual para as vagas de trabalho!

PLATAFORMAS
MERLUZA

CRACHÁ MARROM AGORA FAZ AVALIAÇÃO
O serviço do G-Plat é fazer avaliação dos petroleiros próprios, mas
não sei se é por conta do volume de trabalho ou por preguiça que lá
em Merluza a coisa deu uma degringolada. O G-Plat de lá resolveu
contratar um tercerizado para fazer o serviço e o pessoal de crachá
verde não anda gostando nem um pouco.
COMO TEM ESPERTO!
Quem participa de reunião de Cipa sabe que durante as conversas
é feita uma minuta com tudo que é dito e depois é passado para as
partes e só assim é realizada a ata final. O que anda me aborrecendo é
que o pessoal encaminha para o Sindicato somente a minuta e o mais
importante que é a ata, eles igoram. Será que é impossível fazer as
coisas certas? Tá no ACT o Sindicato receber a ata e não minuta!
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área é quem sofre. O pior de tudo isso, é que essa situação acontece
desde de janeiro do ano passado e nada do presidente da Cipa se
manifestar. O que será que falta para isso se resolver? SAÚDE DO TRABALHADOR EM PRIMEIRO LUGAR!
NEM CHEGOU E JÁ EMBARCOU. CADÊ A SEGURANÇA?
A regra é clara! Quem entra na empresa tem que fazer treinamento no Rio
de Janeiro e depois ir para a área. Mas soube que um companheiro não
teve o mesmo “privilégio” e depois de pouco tempo de “casa” teve que
ir trabalhar na plataforma sem treinamento nenhum. O borracho quer
trabalhar e acaba cedendo às ordens da empresa, mas agora eu quero
saber: se acontecer algum problema por lá, quem irá se responsabilizar?

MEXILHÃO

O PESSOAL TÁ LEVANDO FERRO ATÉ NA HORA DO BANHO
A água que o pessoal usa para tomar banho e lavar a louça tá ruim à
beça! O pessoal andou reclamando e foi feita uma análise que confirmou que os níveis de ferro estão altíssimos. Assim não dá! Apesar dessa
água ser certificada, quando chega na plataforma ela já está péssima.
Acho que devemos encontrar uma solução para esse problema.
A REGRA É CLARA!
Um passarinho me contou que quatro companheiros que participaram, ativamente, da Greve de 23 dias não receberam letras no ano
passado. A justificativa do chefete deles, é que eles tiveram baixo
rendimento, mas essa conversa veio por água abaixo quando descobri que o rendimento chegou até 98%. O RH ficou indignado com
a postura desse chefete e agora diz que vão monitorar esse chefete
pra ver se ele tá falando a verdade ou não. Por que não compensar
esses quatro prejudicados na próxima avaliação com níveis a mais?
A empresa dá até três níveis a empregado de confiança, quando é
de seu interesse. Tem que fazer a coisa certa, pô!

SE DER DOR DE BARRIGA VAI TER BRIGA
Para conseguir acolher todo mundo lá em Merluza, foram colocados
containers que são divididos por um banheiro. Até aí tá tudo certo,
mas com a divisão de homens e mulheres, os homens saíram preju- FAZER CURSO PARA QUE?
dicados e a rapaziada tá cobrando isso. Já imaginou se der um piriri O Gerente do SMS tem um coordenador de Cipa que diz que entengeral? Vai ter gente brigando por uma vaga!
de do riscado, mas empossou dois cipeiros sem que esses fizessem o
curso. Até eu que não tenho tanto estudo sei que isso não pode! Tem
CADE O SPIE?
que fazer o curso e acabou!
Tá faltando inspetor para olhar as áreas da plataforma. Tinha uma tubulação que há muito tempo não era verificada e quando o pessoal EMBARQUE, REUNIÃO E DESEMBARQUE
resolveu dar uma garibada no local, o agulheiro passou e furou o enca- Finalmente, despois de tanto tempo os diretores do Sindipetro pudenamento, causando um vazamento de óleo para o mar (meio ambien- rem colocar os pés na plataforma. O pessoal foi lá para uma reunião de
te). Isso somente demonstra que faltam mais inspetores à bordo para Cipa, mas não teve autorização para vistoriar o local e os trabalhadores
corrigir essas falhas. Vamos se coçar e agir da forma correta! Isso pra ficaram chiando e com razão! Não sei para que tanta frescura!
mim é economia porca e perigosa!
CADA MACACO NO SEU GALHO
Tem médica que ao invés de fazer o trabalho que é designada, resolve dar diagnósticos. Tem uma profissional que não quer divulgar
o PPRA (serviço o qual foi contratada), mas anda dando atestado de
doença mental. Ao invés de fazer o certo, acha que é psiquiatra!

GREVE DOS 23 DIAS

NÃO TEM JEITO! A EMPRESA TEM QUE PAGAR!
O pessoal anda querendo saber por onde anda a bufunfa descontada nos 23 dias de paralisação. E andei sabendo que o TST determinou que a Petrobrás vai ter que pagar, só que em função da greve
na Justiça do Trabalho e do recesso a coisa ficou parada. No últiA COMUNICAÇÃO TÁ RUIM
mo dia 9, as atividades judiciais foram retomadas e andei sabendo
Na sala de rádio a barulheira come solta. Fizeram um diabo de um através do Departamento Jurídico do Sindicato que até o fim desse
projeto por lá e é um barulho de lascar no local e quem trabalha na mês será dada uma resposta definitiva dessa pendenga.

