
 

AO SINDICATO DOS PETROLEIROS DA BAHIA – SINDIPETRO/BA 

 

GREAT OIL, vem através de seu representante legal infra-assinado, apresentar a contraproposta de 

reajuste salarial a primeira Pauta de reivindicação do Acordo Coletivo de Trabalho da categoria (ACT) 

para 2021/2022, tendo como data base o mês de setembro de 2021 objetivando: reajuste salarial de 

15% e aumento do valor do ticket alimentação passando de R$ 500,00 para R$ 600,00, nos dois pleitos 

retroativos a 01 de setembro de 2021. 

Como já é de conhecimento deste Sindicato, a empresa vem enfrentando sérias dificuldades financeiras, 

agravadas principalmente a partir de 2020, com pandemia provocada pelo COVID19, que afetou 

diversas atividades econômicas no país e no mundo e as relacionadas ao setor de Petróleo e gás natural, 

não ficaram imunes a ela. 

A empresa conviveu nesse período com paralização de atividades, rompimento unilateral de contratos 

e algumas outras dificuldades o que causou um desequilíbrio no fluxo de caixa da empresa, prejudicando 

sensivelmente o cumprimento regular e tempestivo de suas obrigações trabalhistas. 

Isto posto, passamos a comentar especificamente as reivindicações adicionais apresentadas pelos 

representantes do Sindipetro. 

1 – Possibilidade de existência de férias vencidas e não gozadas   

A empresa mantém um controle rígido para evitar que algum de seus colaboradores ultrapasse o 

período de concessão de férias estabelecidos na legislação trabalhista. No entanto, para dirimir 

quaisquer dúvidas, fará um levantamento imediato para certificar-se da existência de alguma 

inconsistência e identificação de algum profissional em situação de dobra, este gozará de férias no prazo 

de até 90 dias. 

2 - Adoção do salário-mínimo nacional  

Para os casos identificados cujo salário base esteja abaixo do salário-mínimo nacional a empresa irá 

fazer a imediata correção e acerto da diferença retroativa.  O pagamento será realizado em 3 parcelas. 

3 - Levantamento do FGTS 

A empresa já está em negociação com a Caixa econômica Federal para regularização dos débitos. 

 



 

4 – Reajuste salarial 

Diante da não aceitação do reajuste salarial proposto pela Great Oil, a empresa se compromete a 

promover uma nova reunião com os representantes da categoria para discutir, e negociar uma nova 

proposta. Importante deixar consignado que a empresa concedeu um reajuste de 4% para os seus 

colaboradores em 01 de setembro de 2019, em face do acordo coletivo para o período 2019/2020. 

 

Sem mais para o momento e contando mais uma vez com a compreensão de V.Sas., tendo a certeza 

de que prevalecerá o bom senso e confiantes na resolução de quaisquer conflitos por ventura 

existentes. 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022 
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