
 

 

 

 
ABAIXO ASSINADO 

Nós, abaixo-assinados, empregados da Unidade Operacional da Bahia – UO-BA, por este abaixo assinado, 

demonstramos nossa irresignação e protestos perante a direção da Petrobras, e pugnando pela não Terceirização 

dos Técnicos em Segurança do Trabalho próprios, em atendimento de 24 horas, as urgências, emergências, 

atividades ligadas à operação e à manutenção da Petrobras, pelos seguintes motivos: (1) Termo de Ajuste 

Conduta assinado entre a Petrobras e Ministério Público do Trabalho se comprometendo com a Primeirização; 

(2) Evocar as 17 Diretrizes Consonâncias e seu 1º item “Liderança e Responsabilidade que cita a Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde”; (3) Missão da Empresa – Atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura 

e rentável; (4) Código de Conduta – item 4.2.1 Proteção da Imagem e da Reputação: Não causar danos à imagem 

e à reputação da empresa e da sua Força de Trabalho por meio de ações indevidas ou impróprias; (5) Código 

de Conduta – item 4.1.5 Considerar, respeitar e responder ao público de interesse da Companhia, avaliando a 

pertinência de suas demandas; (6) Código de Conduta – item 4.11.1 Zelar pela defesa da vida, pela integridade 

física e segurança própria, das pessoas com quem se relaciona e das instalações que mantém ou utilizam e pela 

preservação do meio ambiente. (7) Código de Conduta – item 4.14.1 Não praticar nem compactuar com atos de 

violência psicológica, assédio moral ou assédio sexual. (a) Discriminação – Situações e circunstâncias que 

configurem distinções entre indivíduos, comprometendo a igualdade de tratamento, favorecendo a exclusão e 

degradando a dignidade e os direitos do indivíduo. (b) Política de Responsabilidade Social - item 6 “Estar 

preparado para atuar em situações de emergência e em potenciais conflitos e crises junto às Comunidades da 

área de sua abrangência”. Os subscritores desse abaixo assinado destacam também que a precarização e 

rotatividade da mão-de-obra terceirizada potencializa a ocorrência de acidentes na Empresa, inclusive fatais. Em 

contrapartida, os trabalhadores próprios possuem um maior vínculo com a Petrobras e os melhores treinamentos 

existentes no mercado. Em razão disso, solicitamos de V.S.ª o máximo empenho para solucionar esta situação e 

acolher nosso pleito. 
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