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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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OT/DP LABORATÓRIO
O Laboratório está

abandonado há muito tem-
po. Os companheiros do
setor foram enrolados uns
cinco anos com uma pro-
messa de grande reforma
do prédio.
O banheiro feminino só tinha um
sanitário para cerca de 10 traba-
lhadoras. Foi preciso recorrer
muitas vezes à banheiros de ou-
tros setores ou agüentar até che-
gar em casa. Essa situação foi de-
nunciada na CIPA e foi preciso o

gerente geral visitar o setor para
constatar a real situação e deter-
minar que se fizesse uma pequena

reforma urgentíssima.
Agora a promessa

que se arrasta
também há
uns cinco
anos é a de
construir um

prédio novo.
Os técnicos do laboratório são
profissionais comprometidos com
excelente trabalho de equipe e se-
gurança, mas são tratados como
verdadeiras cobaias. Quanto mais
se reivindica a reposição de mão-

de-obra, mais se aumentam as ta-
refas. “O chefe” apresentou nos
Estados Unidos um trabalho de
pós-graduação sobre produtivida-
de em laboratório. Será que ele
continua tentando comprovar isso
na práti-ca?
COPA – onde os companheiros
de turno fazem a alimentação: café
da manhã, almoço, jantar, lanche
de zero-hora. O H.A. também usa
a Copa para o café da manhã.
Enquanto, por exemplo, na OPE-
RAÇÃO construíram um espaço
digno, com cozinheiras para pre-
parar parte da alimentação na
hora, no laboratório até o pedido

Informes/denúncias

Nova proposta de ACT enrola e não contempla a categoria

Além de não atende-
rem, minimamente, a pauta
protocolada, a empresa con-
tinua com tratamento desigual
em toda a categoria.

Com relação a transpor-
te, cada lugar faz de um jeito.
Um dos menores percursos
está com a REVAP.

Auxílio educacional e
tantos outros, a empresa ape-
nas ignora.

Com o congelamento
da tabela dos aposentados,
a última proposta onera seus
ex-empregados por meio do
custo maior da AMS grande
risco.

A RMNR resulta em re-
ajuste de até 3,5%. Portanto,
há várias discrepâncias que

provocam variáveis em nos-
sos salários, principalmente
porque a RMNR não é igual
para todos. Isso ocorre tam-
bém com a PLR.

Se a empresa adotar
correção em cima da RMNR
e não no salário, que não é
igual para todos, como será

Assembléias
Na sede do sindicato, será
no dia 28, às 15h30.Na por-
ta da refinaria, começam já
no dia 20 de outubro, às 23h.

daqui a dez anos?
A empresa precisa cla-

rear o que incide e o que de
fato são os reajustes em cima
da RMNR.

Vale ressaltar que os en-
cargos sociais (FGTS, férias,
13º, previdência privada) não
incidem sobre RMNR.
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para a gerência de um forno elé-
trico para esquentar lanche e uma
cafeteira foi negado. Os compa-
nheiros do laboratório se uniram e
fizeram uma vaquinha para com-
prar.

Há uns 10 anos, uma equi-
pe do SESAU, setor médico, fez
um trabalho de avaliação da quan-
tidade e condições de trabalho dos
companheiros do laboratório.
Constatou-se que os trabalhado-
res do setor po-
diam de consi-
derar os burros
de carga da
REVAP. E a si-
tuação só vem
piorando.

EFETIVO
Há alguns anos, houve re-

dução do número de trabalhado-
res no laboratório. Antes eram 11
trabalhadores para cada grupo de
turno. Hoje são três técnicos e um
auxiliar de apoio operacional. Em
razão das reivindicações por au-
mento de efetivo, já ocorreram
reuniões de supervisão/coordena-
dores dos grupos de turno no OT/
DP em que o gerente prometeu
que colocaria quatro técnicos por
grupo de turno e manteria um au-
xiliar de apoio operacional, mas até
agora nada.

No Administrativo, também
há necessidade de repor o efeti-
vo. Há mais ou menos seis anos, o
administrativo vem trabalhando
com terceirizados contratados ime-
diatamente após um concurso. O
gerente do laboratório não pediu
técnico no concurso alegando não
haver a necessidade. Ele justificou

a posição com base em levanta-
mento estatístico. Será que não
havia a necessidade por que tra-
balhador terceirizado é mais ba-
rato? Quem ganha com a
terceirização?

MOEDA DE TROCA
Foi implantado um

revezamento com alguns téc-
nicos do H.A. no turno. É um
por grupo, por determinado

tempo. Depois, volta para
o horário administrativo. Isso é
feito só para remediar a questão
financeira dos salários defasados,
não para resolver o problema do
baixo efetivo. Essa prática não
está prevista no nosso Acordo
Coletivo. Por que não se efetiva

o quarto técnico por grupo de tur-
no?

Na REPLAN, todos os téc-
nicos foram colocados em turno.
Por que não se copia o exemplo?

DESCUMPRIMENTO
DE NR NA REVAP
Os trabalhadores cipistas

do turno 07x15 e alguns compa-
nheiros do Administrativo não es-
tão sendo liberados para partici-
par das reuniões ordinárias men-
sais da CIPA regida pela NR-05.
Existem casos em que o cipista é
titular e também GTB (Grupo de
Trabalhadores do Benzeno), que
são três na REVAP e não têm su-
plentes. Daí o prejuízo da CIPA e
do GTB. Isso porque a empresa
diz que a segurança está em pri-
meiro lugar. Isso já foi denunciado
e registrado na ata da CIPA.

A CIPA e o GTB são con-
quistas legais dos trabalhadores e

cabe a empresa dar condições de
funcionamento.

E o coffee-break da CIPA?
Por que foi cortado o

coffee-break da reunião mensal da
CIPA? Foram os gringos que de-

terminaram a
contenção de
custo até com
alimentação dos
trabalhadores?

TRATAMENTO DESIGUAL
DOS TRABALHADORES

Houve corte de despesas
com alimentação na REVAP, mas
parece que é só para alguns, pois
no IERV, no SEQUI, isso não está
ocorrendo. Mas não é uma em-
presa só?

MANUTENÇÃO
Está havendo tratamento

desigual entre os trabalhadores
próprios e os terceirizados. Fora
do período de parada, quando um
trabalho está sendo executado por
empregados próprios e chega ao
fim do expediente, os primeirizados
são dispensados para ir embora e
não gerar hora extra. Por conta
disso, os trabalhadores
terceirizados são obrigados a as-
sumir os postos. Será que fazem
isso porque a hora extra do
terceirizado é muito mais barata
para a Petrobras?

Outra coisa: recebe-
mos denúncia de que os tra-
balhadores terceirizados tra-
balham de segunda a domin-
go, não tendo o direito nem
mesmo ao descanso semanal.

Pára,
chefe!

SOBRECARGA


