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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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Há pelo menos sete
anos, há necessidade de
reposição de efetivo no
Laboratório. Após uma
redução irresponsável de
efetivo no OT/DP/Revap, o
efetivo mínimo no Laboratório
tornou-se insuficiente. A
situação piorou com as
aposentadorias e
transferência de técnicos para
outras áreas. Há cerca de
sete anos, iniciou-se de forma
temporária, mas que
permanece até hoje, um
revezamento de técnicos do
H.A. para cobrir a falta de
técnicos em Turno. Ao invés
de se fixar mais um técnico
por turno, mantêm-se essa
prática, causando
insatisfação no setor. Basta
ver o resultado do último Índice
de Satisfação dos
Empregados (ISE).

De certa forma, esse
revezamento favorece ao
técnico enquanto ele estiver
recebendo os adicionais de
Turno, o que ameniza a baixa
remuneração que a Petrobras
oferece aos seus pro-
fissionais.

A FNP defende a
valorização salarial do
petroleiro, uma vez que o turno
é uma remuneração variável,
e por isto, não se deve
considerá-la como salário.

N ó s
defendemos
que haja
r e a j u s t e s
dignos no
salário básico
e que o
t raba lhador
consiga viver
d ignamente
com salário de
HA sem ter
que se sujeitar
às intempéries do trabalho de
Turno e prejuízo que este traz
a saúde. O salário dos
petroleiros está tão defasado
que até uma supervisora do
Laboratório está indo para o
Turno.

Já houve processo
seletivo nacional em que o
OT/DP/Revap não pediu
nenhuma vaga. À época, foi
dito que, baseado em
levantamento estatístico, não
tinha necessidade de mão-de-
obra. Vejam a arbitrariedade:
logo após o processo
seletivo, contratou-se para o
OT/DP/Revap três técnicos
químicos terceirizados para o
HA. Perguntamos na época
se o tal levantamento
estatístico foi só para não
admitir técnicos
primeirizados. Não tivemos
resposta.

 Houve casos de

pessoas que foram
aprovadas no vestibular da
Unicamp e que também
passaram no processo
seletivo da Petrobras para
técnico de operação no
mesmo ano e afirmaram que
o processo seletivo da
Petrobras estava mais difícil
do que o da Unicamp. Já teve
processo seletivo da
Petrobras para técnico
químico que ninguém passou,
ou seja, nenhum técnico
formado nas escolas do país
que participou do concurso
estava a altura da “prova” da
Petrobras. Já existiam
técnicos químicos
terceirizados competentes e
capacitados, com
experiência de cerca de cinco
anos trabalhando em
laboratórios químicos da
Petrobras que também foram
barrados pela “prova” do
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processo seletivo que não
aprovou ninguém. Talvez para
a NASA eles passassem,
mas na Petrobras eles só
entram como terceirizados.

Tivemos informações
de que os “colaboradores”
terceirizados do laboratório
da Revap não têm transporte,
e aqueles que não têm
condução própria, muitas
vezes ficam dependendo de
carona ou têm que ir
caminhando até a portaria da
Revap, localizada próximo ao
Tevap, para chegar à refinaria.

Punições na Revap
O aumento no número

de punições, segundo os
trabalhadores da Revap,
piorou ainda mais no último
ano com a chegada dos
atuais gerentes geral e de
produção. A gerência atual,
inclusive, tentou criar um saco
de maldades denominado
PG de Regime de Trabalho
e Sistema de Consequência
Para Empregados da
REVAP. A intenção da
empresa era facilitar e
dissimular a aplicação de
punições. Isso foi cobrado em
reuniões locais e a FNP levou
o problema para as mesas de
discussões, cobrou uma
posição da empresa e
acionou o Ministério Público
do Trabalho, em Brasília.

Já havia uma
audiência marcada com o
Ministério Público no próximo
dia 16 para discutir esta
barbaridade, quando, no

último dia 10, o gerente de
RH da REVAP entrou em
contato telefônico com o
Sindipetro/SJC e comunicou
o cancelamento deste PG.

Essas ações
representam vitória para os
trabalhadores, pois a
gerência arbitrária sabe que
a categoria está mobilizada
para a Campanha Salarial e
que não deixaria isso passar
batido, quando a nossa luta
na mesa de negociação inclui
o cancelamento de todas as
punições já aplicadas e o fim
das mesmas.

Licença maternidade
O dirigente sindical

Azevedo participou do ato
pela licença maternidade de
180 dias e licença
paternidade, realizado pela
FNP no dia 04/09/2009, em
frente ao Edise, no RJ.
Azevedo destacou que este
ato contou com participação
daquela base petroleira.

Campanha do
petróleo 100% est atal

No dia 10 deste mês,
o presidente do Sindipetro/
SJC, José Ademir, esteve em
São Paulo no Comitê
Operativo da Campanha “O
petróleo tem que ser nosso”,
pois entendemos a
importância desta questão
para os petroleiros e para o
povo brasileiro.

FNP particip a de
palestra com o DIEESE

A Frente Nacional dos
Petroleiros participou de
palestra com o DIEESE
(Departamento Intersindical
de Estatísticas Sócio-
Econômicas) no Sindipetro/
RJ, sexta-feira, 4. O dirigente
sindical Azevedo do
Sindipetro/SJC participou do
evento em que foram
abordadas técnicas de
negociação, os índices de
preços de agosto medindo a
inflação dos últimos 12 meses,
(INPC-4,57%; IPCA-4,50%;
ICV-3,78%), sendo estimado
para setembro (set/2008 a
ago/2009 - 4,66%; 4,52%;
3,65%, respectivamente). O
índice oficial sai dia 16.

Campanha Salarial
Do dia 15 a 18 de

setembro, a FNP estará mesa
de negociação com Petrobras
para discussão do ACT 2009/
2010. Veja o calendário de
negociação:

• 15/09/09 - SMS; Novas
Tecnologias.

• 16/09/09 - Benefícios.
• 17/09/09 - Condições

de Trabalho;
Planejamento e
recrutamento de
pessoal; Terceirização.

• 18/09/09 - Salários;
Vantagens e Vigência;
Relações Sindicais;
Segurança no
Emprego.

Você poderá acompanhar
os informes das reuniões
diariamente no nosso site
(www.sindipetrosjc.org.br) .


