
Conforme previsto no Acordo Coletivo de 
Trabalho, as negociações sobre tabelas de 
turno ininterrupto de revezamento no Sistema 
Petrobrás foram retomadas em novembro. 
A FUP e a empresa tiveram uma primeira 
rodada de discussão nos dias 14, 21 e 28 
de novembro. A gestão de RH, no entanto, 
rompeu o processo de negociação.

Em videoconferência realizada no dia 2de 
dezembro, o RH orientou as unidades do sis-
tema que praticam turno de revezamento de 
oito horas a apresentarem quatro tabelas aos 
trabalhadores durante um plebiscito interno. 
As tabelas que serão disponibilizadas são as 
mesmas que foram propostas em junho pela 
Petrobrás, acrescidas da chamada tabela X 
ou “3×2 literal”.

A FUP e seus sindicatos apresentaram pro-
postas e calendário para negociação, mas a 
empresa preferiu seguir o caminho do conflito.

Plebiscito sem legitimidade, chanta-
gem com os trabalhadores

O tal plebiscito será realizado até o dia 15, 

da mesma forma como foi feito em junho: 
sem legitimidade, sem negociação e sem pos-
sibilidade de auditoria. A gestão da Petrobrás 
ainda impôs a condição de que a tabela mais 
votada só seja adotada se houver acordo 
com os sindicatos.  Caso contrário, a tabela 
adotada será a tabela X.

Como a empresa pode exigir acordo com as 
entidades se promove um plebiscito à revelia 
da negociação nacional?

Além disso, a participação individual nessa 
consulta pode acarretar risco jurídico a cada 
trabalhador e trabalhadora que participar, ao 
ser considerada uma forma de negociação 
individual.

Sindicatos e a FUP convocam assem-
bleias sobre o tema

Para debater este assunto complexo e sen-
sível, a FUP e os sindicatos estão convocando 
assembleias para que os trabalhadores se 
posicionem sobre o tema. 

A consulta à categoria será realizada de 
7 a 15 de dezembro, no mesmo período em 

que a Petrobrás convocou o plebiscito. O in-
dicativo da FUP e de seus sindicatos é para 
que os trabalhadores referendem a proposta 
apresentada à empresa, na mesa de nego-
ciação: manutenção das atuais tabelas de 
turno, através de um termo aditivo ao Acordo 
Coletivo.

A orientação é para os trabalhadores par-
ticiparem das assembleias dos sindicatos e 
não do plebiscito da empresa.

Durante as assembleias, será debatido com 
os trabalhadores todo o histórico de nego-
ciações, os detalhes jurídicos, os problemas 
criados pela gestão da Petrobrás e as soluções 
propostas pelas representações sindicais. Se-
rão detalhadas questões como efetivos, horas 
extras, trocas e saldo negativo de folgas, 
entre outros temas que a FUP e os sindicatos 
pautaram no processo de negociação que foi 
rompido pela gestão da Petrobrás.

Fiquem atentos ao calendário e participem 
das assembleias.

(Fonte: FUP)

JULGAMENTO DO TST 
OCORRE DIA 11

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) adiou 
para quarta-feira o julgamento da decisão 

do presidente do Tribunal, juiz Ives Gandra 
Filho, de bloquear as contas bancárias dos 
sindicatos (incluindo o Unificado) e autorizar 
a Petrobrás a não efetuar os repasses das 

mensalidades até que a multa (de R$ 2 
milhões ao dia, por sindicato) imposta pelo 
movimento dos trabalhadores na semana 
passada seja quitada.
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TABELA DE TURNO

Categoria não deve participar do plebiscito

BLOQUEIO DE CONTAS

SINDICATO IRÁ CONVOCAR 
ASSEMBLEIAS PARA CATEGORIA 
SE MANIFESTAR SOBRE O TEMA CLIQUE AQUI E CONFIRA O 

CALENDÁRIO DAS SETORIAIS



No dia 3, a diretoria do Unificado se reuniu 
com representantes da Transpetro para tratar 
de diversos assuntos que estão na ordem do 
dia nos terminais. O principal – e mais pro-
blemático - ponto abordado foi em relação ao 
transporte dos funcionários, que a empresa 
insiste em garantir apenas a partir dos termi-
nais rodoviários e ferroviários. “Na conversa 
foi dito que a Transpetro pretende implementar 
isso em todas as unidades a partir do início 
do próximo ano”, informou Alexandre Casti-
lho, que participou da reunião. Para o diretor 
Vereníssimo Barçante, é um absurdo retirar 
um direito histórico dos trabalhadores. “Vamos 
analisar a questão jurídica, mas o fundamen-
tal é os trabalhadores se organizarem para 
combater essa insensatez”. O Sindicato vai 
convocar os trabalhadores para reagir a esse 
golpe nos direitos.

Outros pontos abordados
Motoristas de turno – Há uma queixa 

geral de que a contratada não garante inte-
gralmente o transporte para os motoristas 
de turno. Foi informado na reunião que a 
Transpetro notificou a terceirizada para es-
clarecer o problema, e, se for o caso, aplicar 
as multas contratuais. O Sindicato solicitou 
cópia das notificações.

Primeirização no Osbra – Foi informado 
de que há um cronograma até 2022 para a 
substituição dos terceirizados por mão de obra 
própria, mas que esse processo será feito gra-
dativamente respeitando os critérios do CRT. 

A Transpetro se comprometeu em apre-
sentar ao Sindicato o cronograma detalhado.

Vale-refeição nos terminais – Foi infor-
mado que o RH do Rio de Janeiro está em 
contato com a direção da empresa para ela-
borar uma minuta de implantação do VR nos 
terminais. Segundo a empresa, um abaixo-
-assinado feito nas unidades mostrou grande 
adesão. O prazo previsto é nos primeiros me-
ses de 2020. O Sindicato continua solicitando 
o detalhamento do processo e alertou para o 
problemas de unidades, como Guarulhos, que 
ficam longe de áreas providas de restaurantes. 

Sobreaviso – Foi identificado que em algu-
mas áreas há sobreposição de sobreaviso, ou 
seja, mais de uma pessoa no final de semana. 
Segundo a Transpetro, ela pretende melhorar 
esse controle para concentrar em apenas uma 
pessoa o sobreaviso dos finais de semana, 
respeitando o limite máximo das 144 horas.

SPIE – Foi informado que o PH (Profissio-
nal Habilitado) continuará independente, sem 
estar diretamente ligado à Manutenção e que 
ele fará a avaliação final dos equipamentos. 
Há, segundo a empresa, uma mudança or-
ganizacional, que não afetará as atividades 
específicas do Técnico de Inspeção. 

O Sindicato irá realizar reuniões setoriais 
para debater esses pontos com os trabalha-
dores e definir enfrentar os problemas.

Em julgamento realizado no dia 28 de no-
vembro, o desembargador Marcelo Freire Gon-
çalves, da 2  Região do Tribunal Regional do 
Trabalho determinou que a Transpetro reinte-
gre um engenheiro que havia sido demitido por 
justa causa, por pegar duas cápsulas de café 
que foram consumidas durante um workshop.

Com mais de dez anos de empresa, a vida 
desse engenheiro se transformou em um in-
ferno após uma acusação sem precedentes da 
Transpetro. Ele trabalhou no Terminal de SCS 
entre 2007 e 2012 e, depois, até 2018 no Edisp 
2, quando foi transferido para o Rio de Janeiro. 
Em sua primeira semana na nova unidade, 
após um workshop externo, quando guardou 
as cápsulas de café para consumo posterior, 
foi demitido por justa causa sob acusação 
de furto. Na época, o Sindipetro Unificado 
produziu uma matéria denunciando o abuso 
e a incongruência entre o fato e a punição. O 
engenheiro procurou um escritório de advo-
cacia e entrou com ação contra a empresa.

Em seu despacho, o desembargador Gon-
çalves afirma que “o ato do autor foi insig-
nificante e impossível de configurar a quebra 
de confiança. A tese da reclamada desafia a 
inteligência e o bom senso”, e completa: “O 
verdadeiro prejuízo foi causado pelos supe-
riores do reclamante, que perderam o tempo 
da empresa e atrasaram as atividades espe-
cíficas para as quais o reclamante havia sido 
indicado”. 

A Justiça mandou a Transpetro reintegrar o 
engenheiro ao trabalho, mas o prejuízo moral 
é irreparável. Nunca tenha receio de lutar pelos 
seus direitos, o Sindicato está aqui para ajudar.

Mobilizar contra mudanças 

Por Norian Segatto

Por Norian Segatto

SINDICATO NÃO ACEITA MUDANÇA NO TRANSPORTE
TRANSPETRO

TRANSPETRO

JUSTIÇA DETERMINA QUE TRABALHADOR SEJA REINTEGRADO

Se privatizar, haverá aumento no preço 
final ao consumidor da gasolina, do diesel e 
do botijão de gás de cozinha. Além disso, a 
possibilidade de fechar as refinarias só para 
importar combustíveis reduziria a quase 
zero os impostos arrecadados nos estados 
em que elas estão instaladas.

Na quinta-feira, 5, o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), em despacho ao pedi-
do da FUP de mediação da negociação da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
referente ao exercício de 2019, consultou a 
Petrobrás para saber se a empresa tem ou 
não interesse na mediação.

A confraternização da Regional Mauá 
ocorreu no último sábado, dia 7, mas ainda 
dá para participar das festas de São Paulo 
(dia 13) e de Campinas (dia 14) 

PRIVATIZAÇÃO VAI ELEVAR 
PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

MEDIAÇÃO SOBRE PLR

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM 
DE ANO

a semana2 


