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k EM DEFESA DA VIDA

Redução do efetivo mínimo ameaça
vida e saúde dos trabalhadores
O desmonte do Sistema Petrobrás segue
a passos largos através das vendas dos
seus ativos (privatização) e desligamento da força de trabalho com a saída
em massa dos petroleiros que aderiram
aos últimos PIDVs, sem que houvesse
reposição dos postos de trabalho.
A situação se agravou com o estudo
de Organização e Métodos de Trabalho
(O&M), que está sendo implantado nas
refinarias e Fafen's, sem qualquer debate
com os sindicatos ou sequer análises de
risco. A redução do efetivo descumpre a
Cláusula 91ª do ACT e também viola a NR20, colocando em grave risco a vida das
pessoas e as instalações da companhia.
A redução do efetivo também é colocada em prática nas termelétricas
(Bahia I, Arembepe e Muricy). Já na
UO-BA, o desmonte vem sendo feito há
pelo menos três anos, com redução do
efetivo, terceirizações ilegais de atividades fins, transferência de trabalhadores para outras unidades através do
Mobiliza e a saída dos empregados pelo
PIDV (comum a todas as unidades).
A FUP e seus sindicatos filiados vêm
realizando uma série de mobilizações,
ações jurídicas e diversas outras atividades para denunciar o descaso da
companhia com a vida dos seus trabalhadores. No caso do refino, a resposta
foi dada através de uma greve, que terminou após a conquista de uma liminar
favorável à suspensão do O&M. Absurdamente, a empresa vem descumprindo a decisão judicial.

REDUÇÃO
DO EFETIVO

Para o coordenador do Sindipetro
Bahia, Deyvid Bacelar, no dia a dia,
no chão da fábrica “está se comprovando que a avaliação de tempos

e movimentos em uma atividade
como a dos petroleiros nas áreas
operacionais não se aplica. A Petrobrás não é uma linha de produção da

FORD, temos aqui atividades complexas, feitas de formas diferenciadas nos turnos, e com procedimentos diversos”.
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k RLAM

Greve contra a redução do efetivo
foi marcada por resistência da categoria
Confira nesta linha do tempo a luta da
FUP e Sindipetro Bahia contra a redução
do efetivo mínimo. E acompanhe a saga
dos trabalhadores da Rlam, que durante
cinco dias realizaram uma greve, marcada por vitórias jurídicas e pela unidade da categoria.

Sindipetro realiza assembleias com
todas as turmas e o pessoal administrativo da refinaria, e os trabalhadores
aprovam greve geral nacional por tempo indeterminado, na área do refino, a
partir do dia 30/06. Também em 16/06,
sindicato e categoria prestaram queixa
na 21ª Delegacia de São Francisco do
Conde, responsabilizando a direção da
Rlam, através da gerência, de impor aos
trabalhador@s a realização de atividades em situação de risco concreto.

30 junho
Petroleiros (as) da área de refino entram em greve contra a redução do
efetivo mínimo. Na Rlam, o movimento
paredista foi marcado pela adesão da
categoria e resistiu durante cinco dias,
sendo uma das últimas refinarias a encerrar a greve. O desespero da gerência
da RLAM com o alto nível de adesão
à greve foi tanto que eles importaram
cinco pelegos da REVAP, dois da REDUC, dois da RPBC e um da REPLAN,
para operar as unidades. Os pelegos
foram rechaçados pelos trabalhadores
que estavam na empresa. Muitos não
conseguiram nem trabalhar.

4 julho
Atendendo solicitação do Sindipetro,
dois auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, visitaram a Rlam. Eles
puderam verificar a veracidade da
denúncia do sindicato Bahia em relação ao cárcere privado. Pelo menos 37
trabalhadores enviaram para as suas
gerências, com cópia para o sindicato,
suas solicitações de saída. Outra grande vitória foi o habeas corpus, também conquistado pelo Sindipetro, que
garantiu a liberação dos que estavam
sendo impedidos pela gerência, de sair
da empresa, após o seu turno.

WANDAICK COSTA

De 13 a 16 junho

5 julho

10 julho

Após decisão favorável da justiça, através de liminar que determinou que a
Petrobrás cumpra o ACT da categoria,
ficando suspensa assim a redução do
efetivo mínimo de referência, os petroleiros decidem, após cinco dias, encerrar a greve na Rlam. A decisão da juíza
Marlúcia Leonesy da Silveira, da 28°
Vara do Trabalho de Salvador, vale para
todas as unidades operacionais do Sistema Petrobrás na Bahia.

A direção do Sindipetro Bahia realizou,
das 6h30 às 8h30, um Ato em Defesa da
Vida e Contra a Redução do Efetivo Mínimo das Unidades Operacionais com a
Turma 5 do Turno da RLAM. Mesmo dia
em que acontecia no Rio de Janeiro a reunião da Comissão Nacional de SMS com o
RH e SMS da Petrobrás, onde os temas do
Efetivo Mínimo e aumento dos Acidentes
de Trabalho nas Unidades Operacionais
estavam previstos para serem abordados.

C

12 setembro

26 setembro

A FUP e seus sindicatos realizaram em
Curitiba um seminário nacional para
discutir estratégias de enfrentamento
à redução dos efetivos no Sistema Petrobrás. O evento fez parte do plano de

Sindipetro fecha parceria com a doutora
Leda Leal Ferreira para assistência técnica ao sindicato na ação judicial contra
a redução do efetivo mínimo nas unidades operacionais na Bahia.

C

A justiça deu um prazo de 30 dias
para que a Petrobrás trouxesse “aos
autos, os estudos em que definiu os
parâmetros para redução implementada no efetivo mínimo, sob pena de
multa diária de R$ 10 mil até o efetivo
cumprimento da obrigação.
O êxito da greve levou a categoria a
rebatizar o local onde foi montado o
piquete, antes conhecido como “rótula do bota fora”, passa a ser chamado de “Trevo da Vitória”

O&M - REDUÇÃO DO EFETIVO
MÍNIMO NA RLAM JÁ FOI
COLOCADA EM PRÁTICA

7 julho
Direção da Petrobrás é notificada pela
justiça da Ação de Cumprimento ajuizada pelo Sindipetro de nº 000066891.2017.5.05.0007, denunciando que a
Petrobrás, unilateralmente, sem qualquer apreciação pelo fórum designado
pela Clausula 91ª do ACT, vem noticiando, e informalmente, implantando
uma redução do contingente mínimo
de operários em diversas de suas unidades de negócios.

Número de
trabalhadores por turma
Unidades

ANTES

AGORA

U-06*

04

02

U-18

06

05

U-37

03

02

U-39

06

05

U-09**

05

04

U-32**

05

04

lutas aprovado no XVII Confup e contou
com a participação de petroleiros de
vários estados.

25 setembro
A doutora Leda Leal Ferreira, ex-pesquisadora titular da Fundacentro foi a
convidada especial do Programa Cara
a Cara de segunda (25/09), que tratou
do tema “Efetivo mínimo nas unidades
operacionais”, com transmissão ao vivo
pelo facebook do Sindipetro Bahia.

* Já estão aparecendo problemas
nas unidades, com a
implantação unilateral do O&M.
A instabilidade constante na
parte operacional da Unidade 06,
tem mostrado que a quantidade
de operadores não é suficiente
para garantir a viabilidade e
segurança da planta.
** As unidades 09 e 32 fazem
parte do CBDE. Nesse setor, 09
operadores já foram transferidos
para outras gerências.
Levando em conta os brigadistas
que são retirados das turmas
em caso de emergência, as
turmas da refinaria correm o
risco de serem operadas por
um número de operadores bem
abaixo do mínimo.
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k UO-BA

Estratégia visa desmonte para venda

BURACICA

SINDICATO

Na UO-BA, a redução do efetivo mínimo
está sendo realizada através de diversas frentes de ataque: PIDV, o programa
Mobiliza (muitos trabalhadores foram
transferidos para a Bacia de Santos),
eliminação em torno de 20% dos postos de turno, substituição dos postos de
turno por postos de sobreaviso e terceirização das atividades fim.
No caso das unidades operacionais
também há redução do pessoal da área
administrativa. Os campos de Miranga e
Buracica, que já foram colocados à venda, são os mais afetados.
Situação semelhante pode ser notada nas sondas terrestres. Hoje apenas
duas pertencem a Petrobrás – 95 e 109
– e estão praticamente terceirizadas,
assim como toda a operação e manutenção das sondas.
Há ainda um agravante que é o
contrato de monitoramento da Perbrás.
Através deste contrato, a Petrobrás terceirizou atividades operacionais que
antes eram executadas pelos trabalhadores diretos da estatal, nos regimes
administrativo e de turno.
Hoje existem aproximadamente 170
operadores dentro desse contrato da
Perbrás espalhados na UO-BA, substituindo operadores da Petrobrás.
O diretor do Sindipetro, Radiovaldo
Costa, denuncia que diferente da Rlam,
Fafen e Termelétricas, onde a Petrobrás
diminuiu apenas o efetivo da operação,

MIRANGA

na UO-BA a empresa reduziu o efetivo
da manutenção, da segurança industrial e da patrimonial.
Na segurança industrial houve terceirização e eliminação do sobreaviso.
Postos que eram exercidos por seguranças da Petrobrás, agora estão sendo
preenchidos por técnicos de segurança

das empresas privadas. Já a manutenção está praticamente terceirizada, tendo apenas parte da supervisão exercida
pela Petrobrás. Ou seja, “chegamos ao
absurdo de ter um contrato sendo fiscalizado por outro contrato. É a terceirização da terceirização”, ironiza.
Se quisesse agir de forma correta e

responsável, a Petrobrás deveria levar
em conta as indicações da FUP e sindicatos filados de recompor o efetivo, após
o PIDV. Mas ao invés disto optou por terceirizar e sobrecarregar os que permaneceram no local de trabalho, aumentando
o risco de causar acidentes e doenças
ocupacionais”, lamenta Radiovaldo.

k JURÍDICO

Apesar de devidamente notificada
da decisão da justiça, que concedeu
liminar suspendendo a redução do
efetivo mínimo, a Petrobás manteve
o contingente reduzido, o que foi denunciado pelo Sindipetro no processo
judicial em curso. Já em relação à determinação de apresentação dos es-

tudos realizados, a empresa somente
o fez no último dia do prazo que lhe
foi concedido.
Diante da complexidade da documentação apresentada, o Sindipetro
requereu a realização de perícia técnica com o objetivo de se avaliar, precisamente, os impactos decorrentes

da redução de efetivo.
Além da mencionada ação que já
está tramitando perante a 28ª Vara
do Trabalho de Salvador, o Sindipetro ofereceu denúncia ao Ministério
Público do Trabalho demonstrando
que a redução do efetivo imposta pela Petrobrás coloca em risco a

DIVULGAÇÃO

PETROBRÁS DESAFIA JUSTIÇA E
MANTÉM REDUÇÃO DO EFETIVO MÍNIMO
saúde e segurança dos trabalhadores e toda comunidade que circunda
as Unidades Operacionais no Estado
da Bahia. Leia matéria completa em
www.sindipetroba.org.br
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k FAFEN

Trabalhadores responsabilizam gerência
prestando queixa crime na delegacia de Camaçari
lho que iniciou o “processo competitivo
para venda da Araucária Nitrogenados
e da UFN-III.
Nos meses de julho e agosto, o Sindipetro Bahia realizou cinco cirandas com
as turmas da FAFEN, quando o tema da
redução do efetivo mínimo foi amplamente discutido.
A direção do Sindipetro-Ba e os
trabalhadores das diversas turmas da
FAFEN, com base na NR-20, prestaram
queixa crime na 18ª Delegacia de Camaçari contra a direção da FAFEN, que
busca implementar esta redução do efetivo mínimo colocando em risco a vida
dos trabalhadores. Prestaram queixa
crime na 18 Delegacia de Camaçari

SINDICATO

Na FAFEN, a redução do efetivo mínimo
está seguindo os mesmos parâmetros
implantados na Refinaria Landulpho
Alves, através da não reposição do efetivo que está deixando a unidade através do PIDV e do estudo de O&M, feito de
forma unilateral.
De acordo com o diretor do Sindipetro George Arléo, “a direção da FAFEN
quer fazer crer que o efetivo mínimo
estava acima do necessário para a realização das atividades, mas sabemos
que a verdadeira intenção é o enxugamento da unidade para futura venda,
como já foi anunciado pela própria direção da Petrobrás quando emitiu comunicado relatando à força de traba-

k TERMELÉTRICAS

Operadores denunciam sobrecarga de trabalho
e zero hora. O efetivo total da operação
hoje é de 14 operadores.

Bahia I

Termelétrica Arembepe

Até Janeiro de 2017 a distribuição nos
turnos era de três operadores (um supervisor e dois operadores) com a usina
despachada (em operação), contando
com serviço de apoio de empresa terceirizada para o descarregamento de
carretas de combustível. Na falta do
apoio para o descarregamento de insumos, torna-se necessário a presença de
mais um operador para a atividade.
A partir de fevereiro, a gerência vem
impondo redução do efetivo mínimo nos
turnos, mesmo com a usina operando
ininterruptamente. A composição hoje
é de três operadores (um supervisor e
dois operadores) no turno adm, inclusive para atividade de descarregamento
de insumos, pois não há mais o contrato
com empresa terceirizada para essa atividade, e dois operadores (um supervisor e um operador) nos turnos da tarde

A distribuição nos turnos é de sete
operadores (um supervisor e seis operadores) com a usina despachada (em
operação), um operador no adm para
apoio na elaboração de PT´s (devido ao
grande número de equipamentos) e dois
operadores para o descarregamento de
insumos, uma vez que esta térmica
conta também com controle de entrada
de combustível por balança.
A gerência vem tentando impor o
deslocamento de quatro operadores
para o regime adm, com o objetivo de
acelerar a liberação dos serviços para a
manutenção, e consequentemente reduzir os turnos da tarde e zero hora para
no máximo seis operadores. De acordo
com o diretor do Sindipetro Élcio Santana (Papada), “a operação vem resistindo
a este ataque, pois a carga de trabalho é
excessiva por vários fatores a exemplo

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

do nível de automação e confiabilidade
muito baixos da térmica, onde praticamente todas as manobras são feitas
de modo manual, somando-se a isto a
grande quantidade de motores e auxiliares”. O efetivo total da operação hoje
é de 36 operadores.

Termelétrica Muricy
A distribuição nos turnos a partir de
julho de 2017 passou a ser de três operadores (um supervisor e dois operadores) com a usina despachada (em
operação), três operadores no adm para
apoio na elaboração de PT´s (devido ao
grande número de equipamentos) e dois
operadores para o descarregamento de
insumos, uma vez que esta térmica
conta também com controle de entrada
de combustível por balança.
A gerência tentou impor a mudança
do PHT dos três operadores que estão
no regime adm, com o objetivo de não
gerar hora extra para esses operadores,
porém, devido à forte resistência por

DIVULGAÇÃO

Acompanhe a situação das Usinas
Termelétricas:

parte dos mesmos, essa mudança no
PHT foi suspensa. Ainda assim, os operadores solicitam que seja implementado mais um operador no turno da tarde,
devido à carga de trabalho na power
house. O efetivo total da operação hoje
é de 18 operadores.
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