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Participe das assembleias
e escolha seu representante
para o Congresso da categoria
As assembleias continuam a escolher
os representantes da categoria para
o Sindipetro-RJ nas assembleias que
começaram no dia 17 e terminam
na próxima quarta-feira, dia 2. Para
cada três participantes presentes
é escolhido um representante. Por
isso é muito importante participar e
ampliar ainda mais a representação
no Congresso da categoria. Só podem
votar e serem votados os que forem
sindicalizados. Quem ainda não o fez

pode fazer na hora, preenchendo a
ficha de sindicalização.
O Congresso vai decidir a pauta do
ACT 2017 e eleger delegados para o
Congresso da Federação Nacional dos
Petroleiros que acontece de 17 a 20 de
agosto no Rio de Janeiro. A desfiliação
do sindicato da CUT também será decidida no Congresso do Sindipetro-RJ.
A pauta do Congresso também
inclui as táticas de mobilização e
organização sindical para o ACT, a

luta pelo efetivo mínimo, as ações
contra o desmonte e privatização
da Petrobras, leilões do petróleo,
contrarreformas, demandas específicas do segmento ou da unidade,
as Comissões de Base/Organização
por Local de Trabalho, as ações para
a construção da unidade nacional
petroleira, a situação financeira do
sindicato e as medidas políticas e
administrativas adotadas neste primeiro mês da nova gestão.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA NA SUA UNIDADE

Operação
e TIC

BASES
APOSENTADOS-ANGRA
APOSENTADOS-RIO
ARM-RIO
CENPES - Portaria 1
CIPD - Adm
Grupo A
Grupo D
Grupo E
PCV2
Grupo C
Grupo D
Grupo E
COMPERJ
CNCL
Grupo 1

DIA/HORA
02/08 - QUA - 14:00
01/08 - TER - 14:00
27/07 - QUI - 06:30
01/08 - TER - 11:30
02/08 - QUA - 07:30
27/07 - QUI - 06:30
25/07 - TER - 06:30
02/08 - QUA - 06:30
01/08 - TER - 06:30
27/07 - QUI - 14:30
25/07 - TER - 14:30
26/07 - QUA - 07:00

BASES
EDISE
Grupo E
SENADO
TABG
Grupo B
TEBIG
Grupos B e E
TRANSPETRO SEDE
TEVOL
UTE BLS/BF
Grupo B
Grupo E
VENTURA

02/08 - QUI - 06:30

Pessoal de folga vota em qualquer assembleia

Sindipetro-RJ enfrenta
grave crise financeira
páginas 4 e 5

DIA/HORA
25/07 - TER - 14:00
02/08 - QUA - 12:30
26/07 - QUA - 22:30
25/07 - TER - 15:00
25/07 - TER - 12:30
27/07 - QUI - 07:25
25/07 - TER - 14:30
27/07 - QUI - 14:30
27/07 - QUI - 12:30

Curso em parceria com a
UFRJ neste final de semana
página 8

O desmonte da Petrobrás

O ABASTECIMENTO
e a entrega das refinarias
Não é de hoje que a Petrobrás,
empresa símbolo das grandes conquistas brasileiras, vem sendo covardemente saqueada. No entanto,
a gestão atual surpreende pela
velocidade com que trabalha para
destroçar a Companhia, orientando-se por um plano de negócios
totalmente desprovido de visão
estratégica. Enquanto isso, os porta
vozes do “mercado” aplaudem, como
verdadeiros urubus à espera de uma
presa prestes a tombar morta, e a
maioria dos petroleiros se indigna
sem saber o que fazer.
Neste e nos próximos boletins,
o Sindipetro-RJ vai falar sobre o
grande saque à Petrobrás. Começaremos pelo Abastecimento, que está
literalmente bombando.

Mas e o efetivo mínimo, onde
entra neste esquema? Ora, o corte
de efetivo é apenas mais um caminho para facilitar a entrega das
refinarias. E no processo, a empresa
vem descaradamente descumprindo
com a NR-20 (Segurança e Saúde
no Trabalho com Inflamáveis e
Combustíveis) e com o artigo 91º
do ACT 2015/2017, que determina
o envolvimento dos sindicatos em
fórum corporativo nas discussões
envolvendo efetivo de pessoal.
Felizmente, no entanto, uma
série de liminares impediram os cortes na RLAM, Reduc, Replan, RPBC
e Refap. Na Repar, foi garantido o
envolvimento do sindicato local na
discussão do efetivo. A Justiça tem
entendido que a redução do efetivo
traz sérios riscos à segurança dos
trabalhadores e das cidades e comunidades vizinhas às refinarias.
Grandes vitórias, sem dúvida, porém,
temos outro problema: a Petrobrás
foi a estatal que mais reduziu seu
quadro de funcionários, com o
desligamento de cerca de 15 mil
empregados nos dois últimos PIDVs
e mais outros tantos que estão para
se desligar neste ano. Ou seja, apesar
das liminares, as refinarias começam buscar hibernar determinadas
unidades porque se veem diante de
uma situação inusitada: faltam operadores. O Cenpes inclusive tem sido
consultado para orientar como fazer.
Diante deste cenário desolador,
a direção aproveitará o ensejo para
reforçar a ideia das “parcerias” como
solução oportuna e inevitável. Não
ficaremos apenas assistindo e reclamando sem reação.
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Em função da liminar que impediu a redução do efetivo, a gerência
da Reduc informou que dará início a
parada de algumas unidades (ainda
não definidas) e suspenderá todas as
férias a partir de agosto, bem como
as trocas. Os trabalhadores da Reduc
denunciam a total falta de conservação da unidade, cujo sucateamento
da área industrial não é uma exclusividade desta refinaria.
Os incidentes e acidentes na Re

duc têm se tornado uma rotina. É
bom lembrar que a grande tragédia
de 1972 foi antecedida de pequenos incidentes. Em 30 de março de
1972, ocorreram três explosões em
três tanques de esferas de GLP (gás
liquefeito de petróleo) da refinaria,
gerando 42 vítimas fatais e cerca de
40 feridos dentre os trabalhadores
da Reduc (próprios e contratados).
As causas foram atribuídas à erros
operacionais e falhas de projeto, que

receberam o devido tratamento por
parte das equipes de engenharia e
de operação de modo a evitar que
se repetissem.
Uma vez que a Engenharia Básica
da Petrobrás foi desmantelada, as
equipes de operação foram reduzidas via PIDV e as refinarias estão
sendo sucateadas, o futuro pode nos
reservar eventos iguais ou piores
que o de 1972.
Veja reportagem da época:

Acidentes/incidentes de 2017

18/07 Incêndio em subestação elétrica paralisa bom15/07

03/07
18/06
18/04
06/02
23/01

beio de produtos da movimentação de lubrificantes e unidades U-1530, U-1620, U-1630 e
U-1640. Sem registro de vítimas;
Técnico de manutenção da Petrobras, Edson
Ignez de Souza, sofre queimaduras graves nas
mãos após choque elétrico em gaveta de subestação durante a parada da U-1210. Não havia
ambulâncias disponíveis;
Falha numa válvula de vapor provoca ejeção
de fragmento causando lesão no nariz de um
empregado. Não houve explosão;
Após a detecção de presença de gás, um operador sofreu queda durante o deslocamento,
causando corte superficial no supercílio;
Técnico de operação sofreu pequena queimadura
superficial na parte posterior da perna ao receber respingo de condensado sobre o uniforme;
Técnico de operação foi atingido por respingo
da solução de GLP no rosto durante atividade
de drenagem de LG do vaso D-556;
Caldeireiro contratado sofre queimadura na
face e no pescoço ao realizar abertura de flange,
devido à projeção de enxofre líquido.

Para não esquecer: em 31/01/2016 morre o técnico
de operação da Petrobrás, Luiz Augusto Cabral de Moraes, que caiu dentro de um tanque de armazenamento de
produto aquecido a mais de 70ºC. O corpo só foi encontrado três dias depois.
s

POLÍTICA DE PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS – IMPAIRMENTS – REDUÇÃO DE EFETIVO - PIDVS - Apesar
de Pedro Parente afirmar sistematicamente que “não é bom para o país a
Petrobrás ter 100% do monopólio do
refino”, não é de hoje que há abertura
para a iniciativa privada construir
novas refinarias, gasodutos e instalações de distribuição. Porém, uma vez
que os investimentos necessários são
substanciais, não há interesse. É muito melhor comprar as refinarias da
Petrobrás, já construídas, sem riscos
e por precinhos de liquidação (ainda
após a reavaliação dos ativos praticados em torno de R$ 113 bilhões nos
últimos três anos).
Adicionalmente, a atual política
de preços de combustíveis tem contribuído para o aumento da ociosidade
das refinarias brasileiras e sem evitar

a perda de mercado da BR Distribuidora. Segundo o Ministério de Minas
e Energia, a taxa de utilização das
refinarias caiu de 84,6% em 2015
para 71,9% em dezembro de 2016. Os
números da ANP mostram que apesar
das reduções do preço dos combustíveis, só em janeiro a participação das
refinarias na oferta total de diesel,
por exemplo, caiu para 79,9%, ante
a média anual de 85,1% em 2016.
Já no caso da BR Distribuidora, em
2016 a participação na gasolina saiu
de 27,72% para 25,39% do mercado.
No diesel, ela caiu de 37,23% para
33,47%. E tudo isso aconteceu, logicamente, em favor das concorrentes
importadoras de combustível, que
são potenciais interessadas na privatização da BR. Essa é a direção da
Petrobrás: enriquecendo o caixa da
concorrência para comprar nossas
refinarias ou então as ações da BR!
E aliás, o processo de oferta inicial de ações (IPO, sigla em inglês) da
BR está dando o que falar. Embora
tenhamos vivido aquela exigência
esdrúxula de não podermos utilizar pen drives/drives externos por
conta da segurança da informação,
lemos nos jornais que “uma fonte
com conhecimento no assunto”
comenta que se pretende oferecer
de 25 a 40% do capital da Distribuidora por meio da oferta secundária
de ações. E diz ainda que embora
não haja consenso no Conselho de
Administração, não está descartada
a hipótese da pulverização do controle da Distribuidora no mercado,
a partir da oferta de mais de 50%
do capital da Companhia. Realmente,
esta é uma gestão que se entrega!

Reduc: Quando acidentes viram rotina
uma tragédia pode estar a caminho

25/07/2017

PÁGINA 3

Sindicato enfrenta séria crise financeira
Apresentamos este estudo preliminar do quadro financeiro do Sindipetro-RJ, que encontramos ao
assumir a gestão. Há um enorme déficit mensal quando confrontamos as despesas regulares com as
receitas das mensalidades. Esta situação é insustentável. O sindicato está sobrevivendo de receitas
extraordinárias (Imposto Sindical) que vão se esvair rapidamente.

Uma verdadeira bomba relógio...

entre os novos empregados, bem como o PIDV agravou as desfiliações. No início de 2012, tínhamos 6138
associados (3274 Ativos e 2864 Aposentados). Na
eleição de abril/2017, tínhamos 4.443 associados.
Hoje passamos para 4.641 associados (1563 Ativos
e 3078 Aposentados);
4 Mesmo avançando sobre o imposto sindical, sem redução do déficit e sem incorrer nos gastos necessários
para defender a Petrobrás e os petroleiros, retirando
recursos de conta corrente/investimentos e da Campanha do Petróleo no médio prazo zeraríamos as contas.

QUADRO: DESPESAS X RECEITAS (Média Jan/Jun 2017)

Receitas

Despesas

Déficit mensal

853 MIL
Receitas Regulares
Mensalidade (Média)

645

Despesas – 2017 (Média jan/maio) Mil Reais
Instalações, veículos e impostos
Pessoal
Entidades
Mobilização, Encontros,
Greve Geral, Liberações
Comunicação + Fones e Internet
Jurídico
Outras despesas
TOTAL DAS DESPESAS
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72
557
14
86
95
22
7
853

Receitas Extraordinárias
Imposto Sindical 2017
Desconto Assistencial Fev/2017

12 Mi

2.646
175

Essas fontes de recursos financiariam o
déficit mensal. No entanto, boa parte foi
antecipadamente consumida em 2016 e
compensada quando de sua entrada em
2017. E no médio prazo se esgotarão.
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DESPESAS (SEM
CAMP. PETROLEO
E ELEIÇÃO RJ)

10 Mi
08 Mi

RECEITA SÓCIOS
MENSALIDADES

06 Mi

PETROBRAS
ATIVOS

04 Mi

PETROBRAS
APOSENTADOS

02 Mi
0Zero

208 MIL

645 MIL

Gráfico Receitas/Despesas
(Milhões de Reais - R$)

14 Mi

FINANÇAS SINDIPETRO-RJ

4 As mensalidades não cobrem os gastos mensais (veja
a tabela). Essa tendência se expressa na comparação
entre o montante das mensalidades dos associados
frente as despesas correntes, com os seguintes déficits médios mensais: 2013 - R$ 31 Mil; 2014 - R$
163 Mil; 2015 - R$ 210 Mil; 2016 - R$ 331 Mil;
4 A consolidação do déficit se expressa no balanço
anual de 2015 e se repete e aprofunda, com o avanço
definitivo sobre as receitas do ano seguinte, 2017:
2015 - R$ 617 Mil; 2016 - R$ 2.315 Mil;
4 A falência política e de gestão não produziu filiações

A MUDANÇA JÁ COMEÇOU!
Com o primeiro levantamento
implementamos medidas que
proporcionaram economia de
cerca de R$ 100 mil
Para chegar a esse montante
revisamos os contratos e despesas
relacionadas abaixo:
Telefone/Internet/SKY/Infra
Comunicação
Distribuição dos boletins

OUTRAS
EMPRESAS

Entidades / Patrocínios

100 mil / mês
1,2 milhão / ano

Custos de Pessoal

2012 2013 2014 2015 2016

IMPOSTO SINDICAL
O que é? É o desconto de um dia de trabalho, por
ano, recolhido em favor do sindicato de sua categoria. É descontado compulsoriamente.

saldos das contas em junho/17: Imposto Sindical
– Zero; Campanha Petróleo – 1.292 mil; Contingência Judicial – 578 mil.

Quanto entrou e como ficou distribuído?
Entrou R$ 2,64 milhões que serviram para repor
os saques que haviam sido realizados nas provisões de ações judiciais (574 mil), na conta da
Campanha do Petróleo (1.038 mil), em uma conta
corrente (120 mil), na devolução do imposto para
os associados (230 mil até jun/17) e para quitar
as despesas correntes deficitárias do mês, bem
como contas de períodos anteriores que haviam
sido contingenciadas. Assim, temos os seguintes

Por que trabalhar para que o Sindipetro não necessite do imposto para exercer sua função?
A reforma trabalhista acabou com este imposto.
Além disso, o sindicato necessita da voluntária e
consciente adesão e participação dos trabalhadores
para conquistar independência política e financeira
e poder exercer seu papel classista e independente
de governos e patrões e, livre de amarras, promover todos os embates na defesa dos direitos dos
trabalhadores e na defesa da Petrobrás.

SINDICALIZE-SE! VENHA CONOSCO FAZER AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS!
O Sindipetro-RJ vive esse desafio em um momento crítico da história da Petrobrás e de ataques
frontais aos direitos dos trabalhadores. Cabe à nova
direção implantar a gestão no Sindicato e a todos
nós contribuir com nossa entidade nos filiando,
participando dos eventos, seminários, contribuindo
com trabalho, sugestões e denúncias, se integrando
às ações judiciais, nas reuniões da diretoria, nas
25/07/2017

assembleias, atos e nas greves.
SINDICALIZE-SE! Participe das comissões de
base no seu local de trabalho. Faça sugestões para
o ACT. Seja delegado para o Congresso do Sindipetro-RJ que estabelecerá a pauta de reivindicações
e o plano de lutas por nossos direitos e em defesa
da Petrobrás. As lutas se combinam e se fortalecem
com a presença de petroleiros e petroleiras!
PÁGINA 5

Secretariado e mensageria: empresa
transforma pessoas em commodities
Na esteira das terceirizações
irrestritas e da aprovação pelo Congresso da reforma trabalhista, que
fere até mesmo direitos básicos da
dignidade humana no trabalho, a
Petrobras promoveu recentemente
uma licitação para contratação de
uma empresa de prestação de serviços terceirizados de secretariado
e mensageria. A vencedora, empresa
Top Service Serviços e Sistemas,
iniciará seus serviços na Petrobras
inteira pelo período de dois anos a
partir de 1º de agosto, promovendo
reduções salariais de cerca de 50 a
70% comparativamente aos rendimentos atuais dos funcionários que
hoje atendem à Companhia. Tamanha redução terá como consequência
a perda de profissionais experientes,
competentes e comprometidos que,
durante anos, trabalharam pela
Petrobras como verdadeiros petroleiros que sempre foram.
A filosofia atual, inclusive, sob
pretexto de evitar processos ilícitos,
trata pessoas como commodities,
uma vez que a ideia é se dispor de
uma espécie de pool de serviços,
sem atentar para as competências
técnicas individuais que estamos
perdendo no processo. O novo contrato prevê uma redução no número
de terceirizados, que será de mais de
50% em algumas áreas da empresa.
A REAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Sobre toda esta situação de exploração do trabalhador, X, com mais de 5
anos de experiência em secretariado,
desabafa: “A gente está super exposto. A gente já está super humilhado
de ganhar este salário (cerca de R$
1230 brutos). Estou me sentindo bem
humilhada e sem saber o que fazer.
Está tudo mal explicado. Não sabemos
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se a empresa atual vai nos mandar
embora ou se a gente vai ter que pedir
demissão, abrindo mão da multa de
rescisão contratual de 40% sobre o
valor do FGTS, para que possamos ser
recontratados pela nova empresa”.
Y tem mais de 5 anos como auxiliar administrativo e tem vontade de
ficar. Ele também está preocupado
se terá que se demitir e abrir mão da
multa do FGTS. O salário oferecido
para a função de mensageiro é de R$
1.050,00, cerca de 62% a menos do
que recebe atualmente. Ele menciona
também a diferença nos benefícios
vale refeição, vale transporte, assistência médica e odontológica. O vale
refeição é a única opção, não sendo
possível optar por um percentual de
vale alimentação, o qual poderia ser
utilizado pelos trabalhadores nas
suas compras de supermercado. O
vale transporte que está sendo oferecido é de apenas uma passagem
de ônibus ida-e-volta no valor de R$
3,80. A empresa vai estudar os casos
de quem precisa de duas passagens
de ônibus para chegar até o trabalho. Metrô e trem, as duas melhores
opções de transporte público em
metrópoles como Rio e São Paulo,
não estão cobertos. Se o trabalhador
quiser usar, terá que pagar a diferença
do próprio bolso. Se não quiser usar,
será difícil manter a pontualidade
considerando o trânsito caótico.
Pode-se pensar que tudo isso
seria um desdobramento da Lava
Jato, onde foram apontadas irregularidades no contrato da empresa
Personal, a qual foi substituída tem
porariamente, mas, em posterior licitação, novamente ganhou o processo
e retornou como se nada houvesse
acontecido.
A Personal não pagou até hoje

os 40% da multa do FGTS, a rescisão
contratual e o salário de dezembro
de 2016 do pessoal que havia demitido, tendo se limitado apenas a
entregar a documentação necessária
para o saque do FGTS. Os empregados entraram com ação na Justiça
Trabalhista através do Sindicato dos
Empregados das Empresas de Asseio
e Conservação do Município do Rio
de Janeiro (Siemaco-RJ).
Em 18 de janeiro de 2017, terceirizados recém demitidos da
Petrobrás junto com os demitidos
desde 2013 fizeram uma manifestação “contra os calotes” - organizada
pela Associação dos Terceirizados
da Indústria do Petróleo - em frente
ao edifício sede da Petrobrás e seguiram em passeata até o edifício
Senado, em que está a direção e a
presidência da empresa. O ato reuniu
terceirizados das empresas Hope
e Personal, recém demitidos, e da
Alusa Engenharia (Comperj), dos
estaleiros Mauá e Eisa e teve apoio
da Fist, do Movimento SOS Emprego
e do Sindipetro-RJ.
Essa história de demitir e não
pagar as verbas rescisórias e de readmitir, exclusivamente, retirando
direitos e rebaixando salários, não
é pontual. Temos visto acontecer e
se repetir, como foram estes casos
dos trabalhadores do Comperj e
RNEST, dos Estaleiros Eisa e Mauá,
dos motoristas do Cenpes (Vix) e trabalhadores da Petroenge por exemplo. Ainda, vários ataques avançam
contra os direitos dos terceirizados.
Quando tudo isso acontece, a
direção da Petrobras permite que o
maior valor da companhia, que são
as pessoas, que escrevem sua história, seja destratado como se fosse
uma commoditie.
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Saúde e Segurança em debate na Sipat
A Semana Interna de Acidentes
do Trabalho (Sipat) da Petrobras
realiza atividades que englobam palestras educativas sobre Segurança
do Trabalho promovidas pelas respectivas Cipas (Comissão Interna de
Investigação de Acidentes) em cada
unidade do Sistema Petrobrás.
Nesta semana as atividades se
concentram nas unidades de produção como o Tebig e nos administrativos, Edihb, Edise, Edisen, Ediven.
Nesta terça, dia 25, tem atividades ao
longo de todo o dia nestas unidades.
E ao meio dia tem apresentação de
uma banda de rock no auditório do

Edihb. Dia 26 continuam as atividades, com destaque para a palestra
da bióloga Maria José Silveira às
14h30 no Auditório 1. Ela fala sobre
padrões de qualidade do ar e fontes
de contaminação. O médico René
Mendes faz palestra no dia 27 no Edise às 14h30m, no mini auditório (2º
andar) e no Edihb, 14h30m, no auditório. René falará da importância
da promoção da Saúde e Segurança
como direito fundamental, enfocando, algumas questões da atualidade,
como a terceirização e seus impactos
sobre a SST, e a possibilidade do Trabalho Seguro e Saudável.

O Sindipetro-RJ convida toda a
categoria a participar do programa “Meu Caminho é de Pedra”, que
busca oferecer um calendário de
atividades de montanhismo, tais
como trilhas e aulas de escaladas

experimentais, a seus associados e
acompanhantes.
A primeira atividade será uma
trilha leve ao Pico da Tijuca (2°maior
cume do município do Rio), no dia 6
de agosto, domingo. O limite será de

20 pessoas, por ordem de inscrição e
prioridade aos sindicalizados.
Para inscrições ou outras informações maiores informações, basta
enviar um email para marcosdias@
sindipetro.org.br

Estão abertas as inscrições para
o torneio de futebol soçaite do Sindipetro-RJ.
Serão formadas equipes de petroleiros de todas as bases do Sindipetro-RJ, incluindo petroleiros
terceirizados e das empresas privadas. A restrição para a formação das
equipes é que os atletas deverão per-

tencer ao mesmo local de trabalho,
exceto quando o local de trabalho
não possuir um time. Neste caso, o
atleta poderá pertencer a uma equipe de outro local de trabalho.
O numero mínimo de atletas por
equipe é de sete e o máximo são 12.
As inscrições das equipes devem
ser feitas com o dirigente sindical do

seu local de trabalho.
Os valores das inscrições por
atleta são:
- R$10,00 para petroleiro sindicalizado;
- R$25,00 para petroleiro não sindicalizado.
As partidas serão aos domingos,
no Cepe Fundão.

A Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) realiza na quarta-feira, dia 3 agosto, uma Audiência Pública sobre o desmonte da
Petrobrás. O evento é promovido
pela CPI da Petrobrás que investiga
o desmonte e venda de ativos da
empresa.
A Comissão Parlamentar de
Inquérito presidida pelo deputado

Paulo Ramos (PSol) começou suas
atividades em 22 de junho com objetivo de verificar se a venda de ativos
da estatal preenche as normas legais
e atende aos interesses econômicos
do estado, num prazo de 90 dias para
concluir seus trabalhos, prorrogáveis por mais 60.
Nós, trabalhadores do Sistema
Petrobrás, precisamos marcar pre-

sença nesse dia. Todos os atingidos
por essa política de desmonte:
trabalhadores da Petrobrás, BR
Distribuidora, Liquigás, Transpetro,
refinarias, desempregados ...
Vamos comparecer em peso,
pressionar os parlamentares e
mostrar para sociedade o que eles
estão fazendo com a maior empresa
do Brasil!

René Mendes é organizador
e autor principal do livro
“Patologia do Trabalho”

Sindipetro-RJ na trilha do Pico da Tijuca

Torneio de futebol do sindicato

CPI da Petrobras tem audiência nesta quarta
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