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ANO II - Número CXIV - 26 de Março 2019

Boletim
Filiado à

CONGRESSO EM ABRIL

UNIDADE LOCAL DIA / HORA

ASSEMBLEIAS PARA
 ELEIÇÃO DE DELEGADOS 

PARA O CONGRESSO DO SINDIPETRO RJ

UTE-BLS/BF 4ªf - 27/03 - 7h

TEJAP 4ªf - 27/03 - 8h

EDISE 5ªf - 28/03 - 12h30

EDICIN 3ªf - 26/03 - 12h30

CNCL GRUPO 1 3ªf - 26/03 - 23h

CNCL GRUPO 2 4ªf - 27/03 - 23h

CNCL GRUPO 3 6ªf - 29/03 - 23h

CNCL GRUPO 4 6ªf - 29/03 - 15h

CNCL GRUPO 5 6ªf - 29/03 - 7h

APOSENTADOS SINDIPETRO RJ 3ªf - 02/04 - 14h

VENTURA 4ªf - 27/03 - 12h30

TRANSPETRO SEDE 3ªf - 02/04 - 12h30

TEVOL 2ªf - 01/04 - 8h

TABG TURMA D 4ªf - 27/03 - 7h

TABG TURMA E 6ªf - 29/03 - 23h

COLEGIADOS ESPECIAIS 
ABERTOS

01/04 ÀS 17h30 - Tema B:

- ACT, PETROS AMS, SMS, DEMANDAS GERAIS 
E ESPECÍFICAS DA CATEGORIA

08/04 ÀS 17h30- Tema C:

- BALANÇO / PLANOS DA GESTÃO

PRAZO PARA ENTREGA DE TESES: 
tema B - 26/03 e tema C: 02/04 
(limite de 6.000 caracteres por agrupamento 
de temas)

Prosseguem os preparativos para Congresso Regional do Sindipetro-RJ, que ocorrerá no dia 13/04 de 9h às 
17h. No 60º aniversário do Sindipetro-RJ, em pauta a organização petroleira para barrar os ataques governamen-
tais aos direitos dos trabalhadores, a MP 873, que ataca diretamente os sindicatos, as privatizações, as ameaças de 
demissão, cortes no ACT, AMS, planos de “resiliência”, seguindo o desmonte da Petrobrás e a diminuição de postos 
de trabalho (primeirizados e terceirizados). 

Também acontecem colegiados abertos especiais para debater todas essas pautas, que começaram nesta se-
gunda (25), e continuam em 1/04 e 08/04. Para informações sobre o Congresso como a programação completa 
acesse http://congresso2019.sindipetro.org.br/ . Na página você pode ler e baixar os “Cadernos de Teses” e também 
colaborar no envio de Teses. Participe!

PLR A SER PAGA EM 2020: 
Jurídico da FNP considera supressão
da negociação ilegal. Leia mais na página 4.
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O petroleiro Arthur Ferrari, lo-
tado no SBS da Petrobrás, foi mais 
um que sofreu um processo de 
demissão por Justa Causa na em-
presa. O detalhe é que Ferrari foi 
demitido em plena licença médica 
por conta de uma doença que deu 
os primeiros sinais em 2014, após 
31 anos de trabalho sem quaisquer 
ocorrências. A partir de 2014, no 
entanto, começaram os episódios 
de afastamento médico provenien-
tes de estresse e depressão gerados 
pelo ambiente de trabalho. 

Mesmo com liberação sindical 
parcial (o petroleiro foi diretor do 
Sindipetro RJ na gestão anterior), 
contabiliza quase 30 licenças médi-
cas entre 27/03/2014 e 30/11/2018 
, decorrentes do adoecimento cau-
sado pelo local de trabalho. 

Por ocasião da demissão, Ar-
thur estava sob atestado médico de 
30 dias concedido por seu médico 
(que o acompanha desde 2014) e foi 
convocado para realizar o acom-

panhamento de rotina no setor de 
saúde da Petrobrás, no dia 27/11, 
quando foi considerado “apto” para 
retornar ao trabalho pela empresa. 
No dia seguinte, 28/11, foi demitido 
por justa causa. 

LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS
Com vasto histórico de proble-

mas psicossomáticos e psiquiátri-
cos decorrentes do ambiente labo-
ral no SBS, o petroleiro retornou 
ao trabalho após o fim do mandato 
sindical e conseguiu redução da 
carga horária em duas horas. Po-
rém, em agosto de 2017, Arthur 
Ferrari necessitou afastar-se nova-
mente, com licença médica que foi 
encerrada em abril de 2018.

Ao retornar, seu médico reco-
mendou que o petroleiro não vol-
tasse a exercer suas funções no 
SBS.  Sem acordo com a empresa, 
Ferrari procurou o Sindicato para 
apoio e para intermediar na ques-
tão. O Sindipetro-RJ emitiu uma 

CAT que evidencia haver Nexo de 
Casualidade (ou até de Concausali-
dade) entre a doença do trabalha-
dor e suas atividades laborais.

INSENSIBILIDADE DA PETROBRÁS
Após cinco ofícios enviados, 

sem que houvesse solução para o 
seu problema, tendo inclusive so-
frido uma advertência e uma sus-
pensão (por estar de licença médica 
homologada pelo setor médico), em 
setembro de 2018 obteve um novo 
afastamento por motivo de saúde. 

Atualmente, o petroleiro, atra-
vés da Justiça do Trabalho, tenta 
sua reintegração com todo apoio 
necessário do Sindipetro-RJ. O de-
talhe é que Ferrari completaria 35 
anos de trabalho na companhia e 
o que seria motivo de orgulho de 
uma carreira dedicada à Petrobrás, 
hoje se reflete em tristeza e falta 
de respeito a esse empregado que 
claramente sofreu perseguição por 
sua atividade sindical.

A PERSEGUIÇÃO QUE CULMINA COM A DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA 
PARECE TER SIDO DEFINITIVAMENTE ADOTADA NA PETROBRÁS

A assembleia realizada na noite desta segunda (25) 
aprovou o desconto assistencial até agosto, visando, 
provisoriamente, atenuar os efeitos da suspensão ir-
regular do desconto das mensalidades, que inclusive 
contraria a liminar concedida ao Sindipetro RJ.

Não estamos neste momento realizando cobrança 

por boleto e a campanha de doações (depósito direto 
em conta) não substitui o pagamento da mensalidade.

Em nenhuma hipótese o associado será cobrado 
duas vezes pela mesma mensalidade. Pode sim ocor-
rer de ser descontado por parte da empresa pelos me-
ses de março e abril de uma vez só.

APROVADO DESCONTO ASSISTENCIAL 
Petrobrás descumpre decisão judicial 
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 Em 2018 o RH da Petrobrás assumiu um compro-
misso em mesa de negociação com a FNP de apresentar 
uma proposta de acordo nacional referente aos trabalha-
dores embarcados, que estendesse os direitos conquista-
dos pelo pessoal do NF. Esse acordo envolve dois temas 
principais: auxílio deslocamento (apelidado de “vale je-
gue”) e o dia do desembarque. O RH havia se comprome-
tido a apresentar proposta até dezembro/2018. Depois 
pediu prorrogação do prazo para janeiro/2019. Também 
não foi cumprido.

Em mesa de negociação ocorrida na semana após o 
carnaval, os sindicatos da FNP exigiram o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelo RH (atual GP). O re-
presentante do RH assumiu que estavam em falta, mas 
não firmou compromisso algum. Apenas sugeriu que 
fosse realizada uma reunião da FNP e seus sindicatos 
com o RH para informar em que pé as coisas estão e dis-
cutir o tema. 

Contestamos a resposta vaga e reafirmamos a enor-
me insatisfação na base. Dissemos que vamos participar 
dessa reunião, mas que caso ela não traga avanços con-
cretos, o próximo passo será discutir a  mobilização com 

ACORDO DAS PLATAFORMAS: SINDIPETRO-RJ E FNP COBRAM 
COMPROMISSOS DO RH

A maioria dos trabalhado-
res das plataformas na 
base do Sindipetro-RJ 

são moradores de outros estados. 
O problema de não receber auxí-
lio deslocamento é relevante. Mas 
a questão não se esgota aí. Quan-
do chegam ao Rio de Janeiro para 
embarcar, têm que se deslocar até 
o Aeroporto de Jacarepaguá ou ao 
de Cabo Frio. No desembarque é o 
mesmo drama. Não recebem aju-
da de custo para fazer esse deslo-
camento. Pelo que levantamos, em 
alguns horários é disponibilizado 
transporte desde o EDIHB para 
Cabo Frio.

Outra questão é que os traba-
lhadores estão desde cedo à dis-
posição da empresa mas não rece-
bem nada por isso. Por exemplo, 
na quarta-feira, 20/03, estava pla-
nejado embarque dos trabalhado-
res da P-76 para às 11h30 no aero-

porto de Cabo Frio. Eles pegaram 
ônibus no EDIHB às 6h. O voo foi 
postergado para às 14h35. Os tra-
balhadores ficaram sem nenhum 
tipo de informação ou auxílio para 
almoço etc. 

Neste dia eles pegam o turno 
após o desembarque na platafor-
ma e trabalham até às 00h30 da 
madrugada. Os trabalhadores que 
eles substituíram e que conse-
quentemente tiveram atraso em 
seu desembarque, também tive-
ram dificuldades. Alguns tiveram 
que voltar de Cabo Frio para o Rio 
de aplicativo para não perder o 
horário de voo de volta para seus 
estados. Um tremendo transtorno.

Situação tão incômoda tam-
bém passou o pessoal da P-75 nes-
te mesmo dia. Tinham previsão de 
desembarcar no Aeroporto de Ja-
carepaguá. Seu voo os deixou em 
Cabo Frio. 

Chegaram e não tiveram qual-
quer espécie de orientação. A 
única informação que receberam 
é que a empresa reembolsaria o 
valor de uma passagem de ônibus 
Rio-Cabo Frio. E como chegar na 
Rodoviária de Cabo Frio? Nenhu-
ma orientação. E quanto aos tra-
balhadores que tinham passagem 
comprada e tiveram que voltar às 
pressas, por aplicativo? E as horas 
a mais para voltar para casa? 

É uma situação insustentável 
e demanda respostas urgentes da 
UO-Rio e do RH. A empresa tem 
que disponibilizar transporte re-
gular e em horários compatíveis 
com os embarques e desembar-
ques entre os aeroportos e a base.

Quando houver mudanças, 
tem que auxiliar os trabalhadores 
com apoio para hotel, transporte e 
alimentação. E tem que pagar pe-
las horas à disposição da empresa.

O DESCASO NO TRANSPORTE DOS TRABALHADORES DE PLATAFORMAS

os trabalhadores.
Questionamos também a mudança dos embar-

ques de Jacarepaguá para Cabo Frio, o que gera ain-
da mais transtornos aos trabalhadores embarcados, 
que realizarão mais esse deslocamento.
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EXEMPLOS E COMO PROCEDER
1- Verificamos o não reconheci-

mento de toda a base territorial do 
Sindipetro-RJ, especialmente dos 
municípios da região dos lagos. O 
Sindicato já peticionou ao juízo no 
dia 15/03/2018;

2- Para a ativa, a PETROS está 
considerando que o trabalhador 
deve trabalhar na base territorial 
do Sindipetro-RJ bem como ter 
residência em um dos municípios 
desta base. A decisão expressa na 
liminar, no entanto, é clara: se tra-
balha na base territorial do Sindi-
petro-RJ, está acolhido, protegido 
do desconto abusivo do PED. Não 
tem que atender às duas condições;

- No caso de trabalhadores de 
empresas extintas, ou sucedidas a 
partir da Petrobrás , se aposentado 
e residente na base do Sindipetro-

-RJ , ou da ativa trabalhando na 
base do Sindipetro-RJ, está prote-
gido pela liminar. No entanto, isto 
está sendo desconsiderado.

ORIENTAMOS QUE:
Se aposentado, solicite à PETROS 

o registro do seu próprio cadastro e 
verifique se consta sua residência 
na base do Sindipetro-RJ. Isto é, se 
seu registro está vinculado a um 
município do Estado do Rio de Janei-
ro, excluindo o município de Caxias 
e os municípios do Norte Fluminen-
se (Campos dos Goytacazes, Macaé, 
São Francisco de Itabapoana, São Fi-
délis, São João da Barra, Conceição 
de Macabu, Quissamã, Carapebus 
e Cardoso Moreira). Se ativo, faça o 
mesmo e verifique a que base terri-
torial está vinculada a empresa em 
que trabalha.

De posse do registro de seu ca-
dastro, e constatado seu registro na 
base do Sindipetro-RJ (no caso de 
aposentado - seu domicílio; e no caso 
de trabalhador da ativa - o domicí-
lio de seu local de trabalho) ques-
tione a PETROS o porque de ainda 
ser descontado e faça uma solicita-
ção à PETROS para a suspensão dos 
descontos do PED e devolução dos 
valores descontados desde 11/2018. 
Na sequência, envie no email juri-
dico@sindipetro.org.br sua solicita-
ção enviada à PETROS (registro de 
sua troca de mensagens), o registro 
de seu cadastro com residência na 
base do Sindipetro-RJ e os dois últi-
mos contracheques com os descon-
tos. Registre no título de seu email: 
Desconto indevido PED (Nome da ci-
dade/aposentado ou ativa/Empresa 
do Sistema ou Sucedida ou Extinta).

DESCUMPRIMENTOS DA LIMINAR PELA PETROS

Informamos que as ações de execução da VPDL, FGTS, entre outras, são executadas, gratuitamen-
te, para os associados. É necessário ter atenção , já que existem escritórios divulgando estas ações 
na categoria, mas nenhum deles tem autorização para utilizar o nome do Sindicato e nem executar 
as ações em nome da entidade. Além disto, a partir de todo o trabalho e vitórias de nosso jurídico, 
estes escritórios cobram para executar as ações, enquanto que pelo Sindicato, os associados, além da 
mensalidade sindical, não pagam mais nada. Informe-se sobre todas as ações individuais e coletivas 
que o Sindipetro-RJ está promovendo, bem como a documentação necessária para dar entrada na 
execução ou na respectiva ação: https://sindipetro.org.br/juridicon/acoes/

JURÍDICO ALERTA: CUIDADO COM A ADVOCACIA OPORTUNISTA 

Em resposta ao comunicado da empresa que 
anunciou a opção de não pagar a PLR 2019 (a ser 
paga em 2020) e focar os recursos em um Progra-
ma de Prêmio por Performance, sem negociação, os 
sindicatos da FNP reunidos com suas assessorias ju-
rídicas informam que entendem que a supressão da 
negociação de PLR é ilegal e tomará todas as medi-
das para defender os interesses da categoria. Igual-
mente repudiamos a tentativa torpe, desta direção, 
em culpar os sindicatos por um processo imposto 
que inviabilizava qualquer negociação de fato.

A questão de fundo é uma posição do CARF 
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) que 
entende que o regramento de PLR precisa ser assi-
nado no ano anterior ao que será apurado, caso con-
trário, a verba teria caráter salarial. 

O CARF não determina se haverá pagamento 
de PLR ou não , sendo um órgão administrativo que 
não se sobrepõe à lei.

Quem acompanhou atentamente as tratativas 
da PLR, vai se lembrar que a empresa abriu nego-

ciação apenas em dezembro do ano passado, apre-
sentando a primeira minuta completa apenas no dia 
10.  As informações solicitadas pela FNP , ainda no 
início do mês de dezembro, foram fornecidas apenas 
no dia 27, ou seja, um dia antes da suposta data limite 
para assinatura.

A real intenção da empresa é esvaziar o espaço 
de negociação com os sindicatos e, a partir do progra-
ma individual de recompensas, aplicar regras arbi-
trárias e unilaterais para distribuição das verbas re-
servadas para o pagamento da PLR , aumentando o 
desnível salarial entre trabalhadores com e sem fun-
ção gratificada, especialmente no caso das gerências.

Vale lembrar também que, independente de re-
gramento, existe legislação que garante o direito de 
negociação sobre o tema. Porém esta direção ignora 
tudo isso e mascara suas próprias decisões, tentando 
jogar a categoria contra seus sindicatos.

“Baseado na Nota produzida no Encontro Jurídico 
Nacional da FNP, realizada na tarde de ontem no Rio de 
Janeiro”

PLR 2020: DIREÇÃO DA PETROBRÁS TENTA JOGAR 
TRABALHADORES CONTRA OS SINDICATOS 


