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k CONTINUAÇÃO DO GOLPE

Julgamento do ex-presidente Lula
FLÁVIO DINO:
PENAS IGUAIS
INDICAM "ACERTO
PRÉVIO" NO TRF4
Ex-juiz federal, o governador do
Maranhão critica o julgamento e diz
acreditar que os tribunais superiores
não permitirão a prisão do petista
Três desembargadores, uma dosimetria da pena. O julgamento de Lula
em segunda instância não apenas
confirmou a condenação de Lula pelo
juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
mas ampliou a pena do petista para
12 anos e 1 mês em regime fechado.
Embora fosse esperada a confirmação
da sentença do juiz responsável pela
Lava Jato em Curitiba, impressionou a
unanimidade dos desembargadores na
hora de aplicar uma punição mais dura
ao ex-presidente.
Como não houve divergência, Lula
fica impedido de apresentar os chamados embargos infringentes, o que levaria o processo a se arrastar por mais
tempo na segunda instância e daria
fôlego para o ex-presidente disputar
a eleição ou até mesmo protelar sua
prisão. Os desembargadores poderiam
obter o mesmo resultado caso confirmassem a pena imposta por Moro, de
9 anos e meio de prisão. O fato de eles
terem cravado uma mesma punição

ainda mais dura para o petista parece
indicar que houve acerto prévio para
garantir uma unanimidade com o objetivo de impedir o recurso de Lula.
A análise é do ex-juiz federal Flávio Dino, governador do Maranhão pelo
PCdoB, ex-presidente da Associação

Nacional dos Juízes Federais (Ajufe) e
ex-secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na entrevista a
seguir, Flávio Dino afirma não acreditar
que os tribunais superiores permitirão
uma eventual prisão de Lula e critica
o corporativismo dos desembargadores

durante o julgamento. “Os três julgadores estavam, aparentemente, mais preocupados em garantir a autoridade, a
respeitabilidade e a honra da Justiça do
que propriamente julgar o caso.”
Leia entrevista em:
www.sindipetroba.org.br

OPINIÃO
Noam Chomsky
defende a
candidatura de Lula
Com tudo indicando que Lula é
a figura mais popular do Brasil e
muito provavelmente seria eleito
em eleições justas, é no mínimo
apropriado que ele seja permitido
a se candidatar para que o povo
brasileiro possa expressar seu
próprio julgamento nas urnas.
Cem anos atrás, analistas norteamericanos descreveram o Brasil
como o potencial Colosso do Sul,
em comparação com o Colosso do
Norte. "Um poderoso domínio de
potencialidades ilimitadas”, foram
as palavras que eles usaram.
O Brasil ainda precisa preencher
essas expectativas, apesar de
que sob o governo Lula, com a
participação habilidosa do seu
Ministro de Relações Exteriores,
Celso Amorim, o Brasil se tornou
provavelmente o mais respeitado
ator no cenário internacional.
O potencial é real e pode
ser atingido, com grandes
consequências para toda América
Latina e, claro, para todo o mundo.
A situação atual mundial não
pode deixar de nos lembrar da
observação de Antônio Gramsci,
do que ele chamou de um "tempo
de monstros", onde o velho mundo
está morrendo e o novo mundo
tenta duramente nascer.
O Brasil pode ser um protagonista
nessa batalha para criar um novo
mundo de justiça e paz, mas para
fazer isso ele deve cumprir seus
princípios democráticos e garantir
que a voz das pessoas não seja
silenciada.
Noam
Chomsky
é linguista,
filósofo,
cientista
cognitivo
e ativista político norteamericano, reverenciado em
âmbito acadêmico como “o pai da
linguística moderna”. Ele também
é uma das mais renomadas figuras
no campo da filosofia analítica.
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GIRO NAS BASES
PERBRAS

Desde que a empresa iniciou o contrato de monitoramento, cerca de 160 empregados
estão assumindo as funções de operadores de campo e estações. Estes denunciam
exploração por acúmulo de atividades. Anteriormente, as tarefas eram realizadas
por funcionários da Petrobrás. A direção do Sindipetro Bahia já denunciou todas
as arbitrariedades cometidas pela Perbras, como jornadas excessivas e salários
reduzidos, mas a gestão da Petrobrás continua omissa. Até quando?

FAFEN

O gerente setorial da unidade de amônia e ureia tentou obrigar operadores a
realizarem manobras de movimentação de formol, na segunda-feira (15/01),
descumprindo procedimento interno. A movimentação de formol (CUF) dentro
da empresa é uma atividade perigosa e, por isso, existe procedimento específico:
PE-3FBA-00352-B. Uma das determinações do procedimento é a de que o gerente
“deve garantir o cumprimento do padrão”, mas o próprio mandou descumprir. Esse é o
mesmo gerente que, durante a partida da unidade de amônia, adulterou procedimento
na caneta e constrangeu operadores. Assim, ele pratica assedio moral e põe em risco
a vida dos operadores, enquanto a direção da FAFEN se mantém omissa.

UO-BA
TAQUIPE (PSG)

Foi necessário que os trabalhadores da PSG fizessem greve de dois dias (15 e 16/01),
na base de Taquipe, para a terceirizada concluir o pagamento dos salários atrasados.
A direção do Sindipetro Bahia deu todo o apoio aos trabalhadores e está alerta para
que outros atrasos e irregularidades não aconteçam.
Quer saber mais sobre os assuntos acima? Acesse www.sindipetroba.org.br
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k RLAM

Cresce insegurança nos locais de transbordo
TRABALHADORES
CHEGAM A FICAR
EXPOSTOS A
TIROTEIO
O transporte para os trabalhadores da
RLAM sempre foi um foco de insegurança e desconforto, muito pela falta
de condições dos veículos. Suspensão deficiente, poltronas inadequadas,
muita vibração e ruído. Não bastasse,
a categoria agora passou a enfrentar
mais problemas, como o roteiro de turno Pituba/Itaigara, que foi reduzido para
apenas um micro-ônibus (antes eram
2), o que gera atrasos pelo tamanho que
o roteiro passou a ter.
A reclamação se estende também
aos trabalhadores do roteiro do Imbuí,
considerado péssimo, mas com a ame-

aça de ficar ainda pior. A gerência setorial de infraestrutura “estuda” a possibilidade do uso de veículos tipo VAN.
Rejeitada pelos usuários, a VAN
causa dores lombares e eleva o nível de
estresse, devido ao barulho e balanço
intensos durante o trajeto. Além disso,
a VAN não possui banheiro.
A preocupação com o sistema de
transporte da RLAM aumenta ainda
mais com os relatos de falta de segurança nos locais de transbordo, como o
ocorrido na segunda-feira (08/01), na
região do Costa Azul.
Por volta das 21h50, três trabalhadores do roteiro Costa Azul/RLAM relatam
que estavam no posto de gasolina - local de transbordo para o micro-ônibus
do roteiro - quando perceberam bandidos armados na área do Conjunto Vale
dos Rios. Neste momento apareceu uma
viatura da Polícia Militar, que parou na
Drogaria São Paulo.

Iniciou-se troca de tiros entre bandidos e policiais, com os PMs usando metralhadora. Para não serem atingidos, os
trabalhadores se jogaram ao chão, atrás
dos carros parados no posto. Felizmente
não houve feridos.
Ainda segundo trabalhadores do
roteiro Costa Azul/RLAM, eles ficam
expostos à chuva e ao sol, já que a loja
de conveniência do posto não tem área
externa coberta. Além disso, o estabelecimento funciona das 06h00 às 22h00.
Ou seja, chegam pela manhã às 05h45
com a loja fechada; à noite, caso o transporte atrase, têm que ficar aguardando
na porta da loja. Chega-se à conclusão
que o local não garante a mínima segurança aos trabalhadores.
A insegurança também preocupa no
roteiro Pituba/RLAM. Um pouco antes
do tiroteio no Costa Azul, por volta das
21h30, uma trabalhadora estava à espera
do ônibus, quando foi perseguida por um

homem por mais de 100 metros; ela conseguiu chegar a um condomínio próximo
e o porteiro, percebendo o que acontecia,
deixou-a entrar. Logo depois passou uma
viatura no local e o homem fugiu.
Casos como esses estão virando rotina e a vida das pessoas está em risco
todos os dias, seja qual for o roteiro, o
que exige da gestão do setor de transporte da RLAM providências imediatas
para garantir a segurança e a vida dos
trabalhadores.

k RLAM

Gerência da RLAM assume compromissos
em reunião com Sindipetro Bahia
Na última quinta (25), dirigentes sindicais e gerentes da RLAM se reuniram
na refinaria para tratar demandas dos
empregados. Veja os temas discutidos:
C Efetivo operacional das U-23/24/25

O grupo de operadores dessas unidades elaborou documento externando
preocupação em relação à redução do
efetivo mínimo operacional e às condições de segurança. Alegaram que não
há treinamento e que o grupo tem muitos operadores com pouca experiência.
Além disso, solicitaram acompanhamento mais próximo por parte da engenharia de processo.
O Sindipetro reafirmou sua discordância em relação ao estudo de O&M
apresentado pela empresa e que seguirá questionando judicialmente a
implementação da redução do efetivo.
Para minimizar a insegurança, a gerência da refinaria se comprometeu a

melhorar o plano de treinamento dos
operadores e dar mais tempo para que
os novos adquiram experiência operacional, sobretudo no painel de controle
das unidades. Em relação às deficiências no processo, a gestão realizará
avaliação técnica e, se constatado risco não tolerável, as unidades deverão
parar até que as anormalidades sejam
sanadas.
C Interstício total

Acordado que nada muda em relação
ao interstício total. Os trabalhadores
não devem se deslocar de madrugada,
nem terão seus dias cortados. A gestão
da refinaria deverá melhorar o acompanhamento dos efetivos para que não
haja dobra no turno de 7x15.
C Trocas de turno

Segue, conforme padrão, garantido o
número mensal máximo de trocas de

turno (5 ou 7*), respeitando-se a manutenção de pelo menos 50% da turma original em todos os turnos. (*estudantes)
C Transporte

O GG se comprometeu a discutir com
o gerente de Infra-estrutura soluções
para o transporte de turno da refinaria.
Mudanças de roteiros dos ônibus e dos
locais de transbordo serão avaliadas. O
Sindipetro colocou sua preocupação em
relação à segurança e ao conforto dos
trabalhadores; ressaltou também que
uso de vans em lugar de ônibus está
descartado pela categoria.
C Treinamento NR-20 (on-line)

Os diretores do Sindipetro apresentaram a PORTARIA MT N. 872, que aprova
as diretrizes e requisitos mínimos para
utilização da modalidade de ensino à
distância (EaD) e semipresencial para
as capacitações previstas na NR-20.

Destacaram principalmente os itens
4.3 e 4.4.1:
4.3 Devem ser disponibilizados recursos necessários e ambiente exclusivo, que favoreça a concentração e a
absorção do conhecimento pelo empregado, para a realização da capacitação.
4.4.1 O período de realização do curso
deve ser exclusivamente utilizado para
tal fim para que não seja concomitante
com o exercício das atividades diárias
de trabalho.
A gerência deverá solicitar que o RH
elabore plano para esse tipo de treinamento, observando os aspectos legais.
O Sindipetro orienta que a base continue a denunciar os problemas à CIPA
e ao Sindicato, para que se busquem
sempre melhores condições de trabalho.
Na última quinta (25), dirigentes
sindicais e gerentes da RLAM se reuniram na refinaria para tratar demandas
dos empregados.
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k PARTICIPE

ABERTA ELEIÇÃO
PARA O CA DA
PETROBRÁS

1º turno ocorre de 27 de
janeiro a 04 de fevereiro
Em 2018, um novo representante dos
empregados tomará assento no Conselho de Administração da Petrobrás.
Cargo de grande relevo, o conselheiro
debate, entre outros assuntos, o planejamento estratégico da Companhia.
Seu papel é, diante dos demais
conselheiros, ser a voz que fale em
nome de todos os petroleiros. Deve
ouvir diariamente o que pensam e o
que querem os trabalhadores e fazer

o contraponto às propostas da direção
da empresa.
Na eleição de 2016, escolhemos
uma representante que passou os últimos dois anos votando quase sempre a favor das propostas da direção; e
contra a vontade da maioria dos petroleiros. Na atual conjuntura, é imperativo que os trabalhadores elejam
um legítimo representante dos seus
interesses.

Petroleiro da REPLAN, o Candidato
Danilo Silva, apoiado pela FUP, visitou
as bases da Bahia. Acompanhado de
dirigentes do Sindipetro, conversou
com os trabalhadores sobre a importância da eleição do CA para os petroleiros e para a empresa e tirou dúvidas
de outros temas, como PLR.
Danilo Silva participou também do
programa Cara a Cara especial (17/01),
transmitido pelo Facebook do Sindi-

petro Bahia, onde apresentou suas
propostas e debateu ao vivo com a
categoria.
‘Dar voz e não as costas aos trabalhadores’. Para o candidato, este é o
primeiro e o mais importante compromisso da campanha.
Saiba mais sobre o perfil de Danilo
Silva e suas propostas.

/danilosilvapetrobras

k PLR

Bom pro mercado, ruim pro trabalhador
A Petrobrás volta para os anos 90 e
apresenta proposta de indicadores de
PLR retrô. Sucateia a empresa, desvaloriza o trabalhador e favorece o Deus
mercado, seguindo o projeto golpista
de Mishell Temer. A cesta, como chamam os economistas, foi composta com
seis indicadores na seguinte ordem de
importância: Margem Ebitda, Fluxo de
Caixa Livre – FCL, Gastos Operacionais
Gerenciáveis – GOG, Custo de Extração

PASSO A PASSO
PARA FILIAÇÃO

EXPEDIENTE
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(Brasil + Exterior), Volume de Petróleo e
Derivados Vazados – VAZO e Custo Operacional do Refino – COR.
De acordo com a FUP, os indicadores estão alinhados com os objetivos da
atual direção da Petrobrás: uma empresa de escritório, para dar rentabilidade a
seus acionistas. Os indicativos vêm em
uma linha que abandona o esforço da
classe trabalhadora, da produção, e valoriza a produtividade, isto é, indicado-

Acesse a página
sindipetroba.org.br/2017/sindicalize
e imprima a ﬁcha

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

res financeiros. Só com a força dos trabalhadores unidos será possível manter
os atuais indicadores.
A proposta da empresa foi apresentada na quinta-feira (18/01), durante a
segunda rodada de negociação dos trabalhadores na Participação nos Lucros
e Resultados da Petrobrás. O acordo feito para estes índices é de 5 anos com
revisões a cada dois anos e vale até
14/02/19. Fonte: FUP
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