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Na semana passada, o 
sindicato encaminhou de-
núncia sobre a indica-
ção de um novo supervi-
sor para o TE proveniente 
de outra unidade, enquan-
to no próprio setor há pes-
soal qualificado para o car-
go. A situação preocupou 
em função da capacidade 
técnica específica exigida 
para atuação no setor e as 
consequências para a segu-
rança. 

“Foi muito importante a 
gerência reconhecer o erro 
e voltar atrás. É imprescin-
dível que a Regap não abra 
esse precedente, que colo-
ca em risco a saúde e a se-
gurança dos trabalhado-
res, principalmente em um 
quadro de chegada de mui-
tos operadores novos nas 
unidades e pelos cenários 
de risco que as unidades 
têm, principalmente em 
situações de emergência”, 

reforça o coordenador do 
Sindipetro\MG, Alexandre 
Finamori. 

Existem outros proces-
sos de definição de novos 
supervisores a partir do 
chamado Projeto Escalada 
acontecendo em unidades 
da Regap. O Sindicato man-
tém o entendimento de que 
a indicação de empregados 
de outros setores para o car-
go de supervisão é prejudi-

cial para a garantia de con-
dições de trabalho seguras, 
diante da falta de experiên-
cia e capacitação técnica na 
unidade operacional.

 “Seja qual for o setor ou 
a pessoa envolvida, o Sin-
dicato seguirá se posicio-
nando de forma contrária 
a esse tipo de medida da 
gerência. Entendemos que 
a segurança e a saúde dos 
trabalhadores devem estar 
em primeiro lugar. Nosso 
objetivo é cobrar responsa-
bilidade da gerência da re-
finaria para que esse tipo 
de situação não aconteça”, 

Gerência recua de indicação
na TE após pressão da categoria
Regap recua após mobilização da Transferência e Estocagem (TE) e denúncia
do Sindipetro/MG sobre indicação de um novo supervisor proveniente de outro setor
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Alexandre Finamori, coordenador geral do Sindipetro/MG

Entendemos que a 
segurança e saúde dos 
trabalhadores devem 

estar em primeiro lugar

esclarece. 
O Sindicato denunciou 

que o Projeto Escalada tem 
sido usado como instru-
mento de cooptação de tra-

balhadores, com a promes-
sa de cargos em detrimento 
da qualidade técnica ou se-
gurança, numa lógica per-
versa entre o capital e o tra-
balho. “Toda essa situação 
serve de reflexão para to-
das e todos que participam 
desses programas mirabo-
lantes criados pela gerên-
cia com a falsa promessa 
de valorização das carrei-
ras. No fim de tudo, ferra-
mentas como GD e Escala-
da servem apenas para des-
mobilizar a categoria para a 
luta contra a precarização 
das condições de seguran-
ça e ambiência nas unida-
des”, alerta Finamori.

Após a mobilização da 
base do TE (Transferên-
cia e Estocagem) e denún-
cia do Sindipetro\MG so-
bre a indicação de um novo 
supervisor proveniente de 
outro setor, a gerência da 
Regap recuou da medida.

http://sindipetro.org/2022/05/17/gerencia-recua-de-indicacao-no-te-apos-pressao/
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Incêndio 
na RPBC 
alerta 

categoria

Um incêndio de grandes 
proporções foi controlado 
nesta terça-feira (17), na 
RPBC, pela brigada de in-
cêndio da refinaria. Segun-
do as primeiras informa-
ções, o acidente começou 
possivelmente devido a va-
zamento de resíduo de vá-
cuo perto da Casa de For-
ça, local onde ocorreu o in-

cêndio. Não há informa-
ções sobre feridos.

Como os sindicatos tem 
alertado este acidente co-
meça pelas ações da prór-
pia Petrobrás, que tem su-
cateado as refinarias e 
mantido as unidades com 
baixo efetivo ou com  tra-
balhadores de pouca expe-
riência industrial.com informações do Sindipetro/LP

A 10ª Plenária Na-
cional da FUP 
aprovou a pau-

ta de reivindicações da ca-
tegoria para o Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT 
2022), que será entregue 
nas próximas semanas 
para a Petrobrás. A Ple-
nafup, encerrada no dia 
14\05, reuniu de forma 
virtual mais de 250 petro-
leiros e petroleiras de todo 
o país. Nos debates, foram 
discutidas estratégias para 
reconstruir a Petrobrás e o 
Brasil, assim como avançar 
nas campanhas reivindica-
tórias do setor de petróleo.

A Plenária aprovou o en-
gajamento da categoria no 
movimento “Vamos Jun-
tos pelo Brasil” para eleger 
Luiz Inácio Lula da Silva 
presidente da República e 
derrotar o projeto fascista 
do governo Bolsonaro. Fo-
ram ratificadas as propos-
tas da FUP e dos sindicatos 
para reconstrução da Pe-
trobrás e do setor de óleo 
e gás, encaminhadas pela 
Federação ao ex-presiden-
te Lula. 

Outra decisão foi am-

pliar e intensificar a cam-
panha contra a privatiza-
ção da Petrobrás e por pre-
ços justos para os combus-
tíveis, com a implementa-
ção de Comitês Populares 
de Luta dos petroleiros e 
petroleiras em todo o país, 
além de brigadas digitais 
para fortalecer o diálogo 
com a sociedade nas redes 
sociais. Os petroleiros tam-
bém aprovaram moções de 
apoio às candidaturas dos 
representantes da categoria 
que disputam as eleições 
para deputados federais e 
estaduais por partidos do 
campo progressista.

“2022 é um ano muito 
importante para a catego-
ria e para o país. No ACT, 
a negociação inclui a pau-
ta cheia. É também um ano 
eleitoral com a possibili-
dade de mudanças para o 
país. A FUP não se furtou 
a esse debate e aprovou o 
apoio aos comitês popu-
lares de Luta em apoio ao 
Lula. É importante que os 
petroleiros se mobilizem e 
que juntos possamos mu-
dar o país”,  opina dire-
tor do Sindipetro\MG e da 
FUP, Guilherme Alves.

Acordo Coletivo
Diretores do Sindipetro\

MG participaram como 
delegados e ressaltaram a 
importância da participa-
ção da categoria no Con-
gresso dos Petroleiros rea-
lizado em Minas, que en-
caminhou várias reivin-
dicações para a pauta do 
ACT aprovada na Plena-
fup. Entre as pautas enca-
minhadas pelo Sindipetro\
MG estão o fim do banco 
de horas para regimes es-
peciais, a valorização da 
função dos brigadistas (in-
cluindo o retorno do Dia 
do Brigadista) e fortaleci-
mento das brigadas locais 
de incêndio, assim como 
garantia no emprego, in-
clusive para todas as subsi-
diárias (como a PBio) e re-
composição dos efetivos.

Pauta de Reivindicação
• Resgate da AMS (ga-

rantia da margem consig-
nável de 13%, restabeleci-
mento da relação de cus-
teio 70×30, buscar uma al-

PlenaFUP aprova
pautas para ACT

ternativa para o atual índi-
ce de reajuste das tabelas) 

• Renovação do ACT, 
com a reposição salarial da 
inflação e das perdas sala-
riais dos últimos acordos. 

•  Regramento do tele-
trabalho 

• Restabelecimento do 
Fundo Garantidor no ACT 
da Petrobrás para proteção 
dos direitos dos trabalha-
dores terceirizados 

Pluralidade e Unidade 
Um dos destaques da 

Plenária Nacional foi a 
presença de representan-
tes de todos os Sindicatos 
da base da FUP, incluin-
do da base do Sindipetro\
Caxias, que assim como o 
Sindipetro/MG, Sindipe-
tro/CEPI e Sindipetro/SP é 
composto por uma direto-
ria que possui em sua com-
posição forças políticas li-
gadas à FUP e FNP. Tendo 
sido aprovado a constru-
ção da unidade das federa-
ções (FUP e FNP) nas lutas 
e na negociação do ACT.  

http://sindipetro.org/2022/05/18/incendio-na-casa-de-forca-da-rpbc-e-contido-por-brigadistas/?preview_id=23932&preview_nonce=d3d9915a5a&_thumbnail_id=23933&preview=true
http://sindipetro.org/2022/05/20/plenafup-aprova-pauta-do-act-e-estrategias-para-reconstruir-a-petrobras-e-o-brasil/

