
Sede Rio: Av. Passos, 34 
Av. Presidente Vargas, 502 

Subsedes: Angra dos Reis : R.Itassucê,157
Itaboraí: Rua Mendonça Sobrinho, 57 

Rio de Janeiro, 12 de março
 
Carta – Sindipetro – RJ –
 
À 
Petróleo Brasileiro S.A. 

At.te: Ao gerente geral da UN

At.te: Ao gerente da OME

C.c: Ao coordenador do COE

Prezados, 

Tendo em vista a recente composição ocorrida no TST, em sede de 

mediação, informamos que a vontade dos trabalhadores do COE (Centro 

de Operações de Energia) é de adotar

Vale ressaltar que o turno de 12h já é aplicado em outras unidades 

localizadas nos prédios, como o SCR (no EDIHB) e TIC ( do CENPES); é 

a escala amplamente utilizada na área do Gás & Energia, sendo praticada 

na UTGSUL, UTGC

UTGCAB; além de estar em negociação (por iniciativa do próprio RH, que 

alegou como motivação o fato do turno de 12h cortar custos para a 

empresa) para diversos outros setores como a operação de utilidades do 

EDISE, seguranças patrimoniais dos prédios, e demais trabalhadores da 

zona portuária, Comperj e Terminais da Transpetro. Tal fato releva a 

importância de se considerar um tratamento isonômico entre os 

trabalhadores do COE e os das unidades citadas, devido às

semelhanças espaciais e funcionais.

 
 

Igor Mendes Ursine Krettli
Marcos Dias                                Natália Russo
p/Diretoria Colegiada do Sindipetro
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março de 2020. 

– nº 70/2020 

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 

gerente geral da UN-TERM - José Augusto 

Ao gerente da OME - Wagner Cruz 

C.c: Ao coordenador do COE - Josinaldo Bezerra 

 

Assunto: Turno de 12h 

 

Tendo em vista a recente composição ocorrida no TST, em sede de 

mediação, informamos que a vontade dos trabalhadores do COE (Centro 

de Operações de Energia) é de adotar o turno de 12h, na tabela 4x6.

Vale ressaltar que o turno de 12h já é aplicado em outras unidades 

localizadas nos prédios, como o SCR (no EDIHB) e TIC ( do CENPES); é 

a escala amplamente utilizada na área do Gás & Energia, sendo praticada 

na UTGSUL, UTGC, UTGCA, UTE-VLA, e em vias de implantação no 

UTGCAB; além de estar em negociação (por iniciativa do próprio RH, que 

alegou como motivação o fato do turno de 12h cortar custos para a 

empresa) para diversos outros setores como a operação de utilidades do 

ISE, seguranças patrimoniais dos prédios, e demais trabalhadores da 

zona portuária, Comperj e Terminais da Transpetro. Tal fato releva a 

importância de se considerar um tratamento isonômico entre os 

trabalhadores do COE e os das unidades citadas, devido às

semelhanças espaciais e funcionais. 

 
Atenciosamente, 

 

 

Igor Mendes Ursine Krettli          Antony Devalle
Marcos Dias                                Natália Russo
p/Diretoria Colegiada do Sindipetro-RJ
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Tendo em vista a recente composição ocorrida no TST, em sede de 

mediação, informamos que a vontade dos trabalhadores do COE (Centro 

o turno de 12h, na tabela 4x6.  

Vale ressaltar que o turno de 12h já é aplicado em outras unidades 

localizadas nos prédios, como o SCR (no EDIHB) e TIC ( do CENPES); é 

a escala amplamente utilizada na área do Gás & Energia, sendo praticada 

VLA, e em vias de implantação no 

UTGCAB; além de estar em negociação (por iniciativa do próprio RH, que 

alegou como motivação o fato do turno de 12h cortar custos para a 

empresa) para diversos outros setores como a operação de utilidades do 

ISE, seguranças patrimoniais dos prédios, e demais trabalhadores da 

zona portuária, Comperj e Terminais da Transpetro. Tal fato releva a 

importância de se considerar um tratamento isonômico entre os 

trabalhadores do COE e os das unidades citadas, devido às inúmeras 

Antony Devalle 
Marcos Dias                                Natália Russo 

RJ 


