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O Sindipetro/MG rea-O Sindipetro/MG rea-
lizou no dia 16 de janei-lizou no dia 16 de janei-
ro, em sua sede no bairro ro, em sua sede no bairro 
Barro Preto, em Belo Ho-Barro Preto, em Belo Ho-
rizonte/MG, a Assembleia rizonte/MG, a Assembleia 
Geral com os associados Geral com os associados 
para instaurar o processo para instaurar o processo 

eleitoral para eleger a di-eleitoral para eleger a di-
retoria sindical do próxi-retoria sindical do próxi-
mo triênio (2023-2026). A mo triênio (2023-2026). A 
eleição terá o primeiro tur-eleição terá o primeiro tur-
no realizado entre os dias 7 no realizado entre os dias 7 
e 12 de maio de 2023. Em e 12 de maio de 2023. Em 
caso de segundo turno, ele caso de segundo turno, ele 
ocorrerá entre os dias 21 e ocorrerá entre os dias 21 e 

Sindipetro/MG inicia processo eleitoral
para triênio 2023-2026

26 de maio de 2023.26 de maio de 2023.
A Assembleia Geral rea-A Assembleia Geral rea-

lizada nesta segunda-feira lizada nesta segunda-feira 
foi convocada pelo Edital foi convocada pelo Edital 
01/2023 e estabelecia a se-01/2023 e estabelecia a se-
guinte ordem do dia:guinte ordem do dia:

Instauração do Proces-Instauração do Proces-
so Eleitoral, conforme Es-so Eleitoral, conforme Es-
tatuto do Sindipetro/MG;tatuto do Sindipetro/MG;

Definição da data de Pu-Definição da data de Pu-
blicação do Edital, do re-blicação do Edital, do re-
gistro de chapas e da rea-gistro de chapas e da rea-
lização das eleições e sua lização das eleições e sua 
duração;duração;

Eleger a Comissão Elei-Eleger a Comissão Elei-
toral, constituída por um toral, constituída por um 
mínimo de 03 (três) e no mínimo de 03 (três) e no 
máximo de 05 (cinco) as-máximo de 05 (cinco) as-
sociados.sociados.

A comissão responsável A comissão responsável 

por acompanhar, fiscali-por acompanhar, fiscali-
zar e garantir o bom anda-zar e garantir o bom anda-
mento do processo eleito-mento do processo eleito-
ral foi eleita por unanimi-ral foi eleita por unanimi-
dade na assembleia. Ela é dade na assembleia. Ela é 
composta pelos petrolei-composta pelos petrolei-
ros sindicalizados: Fabrí-ros sindicalizados: Fabrí-
cio Vieira Lopes, Eduardo cio Vieira Lopes, Eduardo 
Gomes Barreto, Osvaldo Gomes Barreto, Osvaldo 
Mota da Silva e Enir Rosa. Mota da Silva e Enir Rosa. 
Os membros da Comissão Os membros da Comissão 
Eleitoral não poderão par-Eleitoral não poderão par-
ticipar de nenhuma chapa ticipar de nenhuma chapa 
concorrente ao pleito.concorrente ao pleito.

Também por unanimi-Também por unanimi-
dade, ficou definido pe-dade, ficou definido pe-
los presentes que a publi-los presentes que a publi-
cação do Edital do registro cação do Edital do registro 
de chapas irá ocorrer até o de chapas irá ocorrer até o 
dia 3 de fevereiro de 2023.dia 3 de fevereiro de 2023.

Sindicalistas criam fórum de debate
com o governo Lula

Dirigentes petroleiros Dirigentes petroleiros 
participaram, no dia 18/01, participaram, no dia 18/01, 
de encontro de sindicalis-de encontro de sindicalis-
tas com o presidente Lula tas com o presidente Lula 
e o ministro do Trabalho e e o ministro do Trabalho e 
Emprego (MTE), Luiz Ma-Emprego (MTE), Luiz Ma-
rinho, no Palácio do Pla-rinho, no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília. A CUT, nalto, em Brasília. A CUT, 
CTB e demais centrais sin-CTB e demais centrais sin-
dicais formalizam junto ao dicais formalizam junto ao 
governo federal a proposta governo federal a proposta 
de instalação de uma Mesa de instalação de uma Mesa 
Nacional para iniciar um Nacional para iniciar um 
debate sobre a política de debate sobre a política de 
valorização do salário mí-valorização do salário mí-
nimo, a regulação do tra-nimo, a regulação do tra-
balho em aplicativos e o balho em aplicativos e o 
fortalecimento da negocia-fortalecimento da negocia-
ção coletiva.ção coletiva.

Esta foi a primeira reu-Esta foi a primeira reu-

nião oficial do conjunto das nião oficial do conjunto das 
organizações sindicais com organizações sindicais com 
o presidente  Lula e o mi-o presidente  Lula e o mi-
nistro Marinho, e inaugura nistro Marinho, e inaugura 
o fórum de negociação com o fórum de negociação com 
o governo, que terá prazo o governo, que terá prazo 
de duração de 90 dias, cujas de duração de 90 dias, cujas 
deliberações, uma vez avali-deliberações, uma vez avali-
zadas por Lula, poderão ser zadas por Lula, poderão ser 

anunciadas até Primeiro de anunciadas até Primeiro de 
Maio, Dia do Trabalhador.Maio, Dia do Trabalhador.

Um dos compromissos Um dos compromissos 
de campanha do presiden-de campanha do presiden-
te Lula foi a retomada da te Lula foi a retomada da 
Política de Valorização do Política de Valorização do 
Salário Mínimo, que che-Salário Mínimo, que che-
gou a atingir, no seu se-gou a atingir, no seu se-
gundo governo, valoriza-gundo governo, valoriza-

ção de 70%, a maior das úl-ção de 70%, a maior das úl-
timas cinco décadas, repre-timas cinco décadas, repre-
sentando importante ins-sentando importante ins-
trumento de distribuição trumento de distribuição 
de renda.de renda.

A Política de Valorização A Política de Valorização 
do Salário Mínimo, insti-do Salário Mínimo, insti-
tuída no primeiro governo tuída no primeiro governo 
Lula, em 2003, foi descon-Lula, em 2003, foi descon-
tinuada em 2019 pelo ex-tinuada em 2019 pelo ex-
-presidente Jair Bolsonaro. -presidente Jair Bolsonaro. 
Com isso, o Brasil tem hoje Com isso, o Brasil tem hoje 
o segundo pior salário mí-o segundo pior salário mí-
nimo real entre 31 países, nimo real entre 31 países, 
atrás, inclusive, de países atrás, inclusive, de países 
vizinhos da América La-vizinhos da América La-
tina, segundo a Organiza-tina, segundo a Organiza-
ção para Cooperação e De-ção para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico senvolvimento Econômico 
(OCDE).(OCDE).
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Nós, técnicos em Quími-Nós, técnicos em Quími-
ca lotados no Laboratório da ca lotados no Laboratório da 
REGAP, gostaríamos de divi-REGAP, gostaríamos de divi-
dir algumas experiências pe-dir algumas experiências pe-
las quais passamos nos últi-las quais passamos nos últi-
mos anos. Anos conturbados mos anos. Anos conturbados 
para todos petroleiros pró-para todos petroleiros pró-
prios e contratados. Desde a prios e contratados. Desde a 
saída da presidenta Dilma, saída da presidenta Dilma, 
há a ameaça de terceirização há a ameaça de terceirização 
parcial e até total dos labora-parcial e até total dos labora-
tórios do RGN. Essa situação tórios do RGN. Essa situação 
foi agravada com a eleição de foi agravada com a eleição de 
Bolsonaro e algumas mudan-Bolsonaro e algumas mudan-
ças nas orientações da Petro-ças nas orientações da Petro-
brás, em nosso caso específi-brás, em nosso caso específi-
co com a colocação à venda da co com a colocação à venda da 
Regap.Regap.

Nesse clima, houve uma Nesse clima, houve uma 
mudança gerencial, no La-mudança gerencial, no La-
boratório, com a chegada de boratório, com a chegada de 
uma colega sem nenhum co-uma colega sem nenhum co-
nhecimento técnico ou víncu-nhecimento técnico ou víncu-
lo com a atividade, dessas coi-lo com a atividade, dessas coi-
sas que só acontecem na Re-sas que só acontecem na Re-
gap. Como em todo começo gap. Como em todo começo 
de relação, as promessas e ex-de relação, as promessas e ex-
pectativas eram as melhores, a pectativas eram as melhores, a 
conversa educada e os sorri-conversa educada e os sorri-
sos fartos... Pura enganação! sos fartos... Pura enganação! 
Em pouco tempo, as máscaras Em pouco tempo, as máscaras 
caíram. A missão de destruir caíram. A missão de destruir 
e terceirizar integralmente o e terceirizar integralmente o 
Laboratório veio à tona, inde-Laboratório veio à tona, inde-
pendente do preço a ser pago e pendente do preço a ser pago e 
das pessoas prejudicadas pelo das pessoas prejudicadas pelo 
caminho. Carreiristas sendo caminho. Carreiristas sendo 
carreiristas!carreiristas!

Colegas foram “convidados” Colegas foram “convidados” 
a se transferirem para a opera-a se transferirem para a opera-
ção, com todo tipo de falta de ção, com todo tipo de falta de 
respeito sendo utilizado como respeito sendo utilizado como 
ferramenta de convencimen-ferramenta de convencimen-
to. Não foram considerados os to. Não foram considerados os 
anos dedicados por esses pro-anos dedicados por esses pro-

fissionais. Falta de respeito é a fissionais. Falta de respeito é a 
marca registrada desta gestão.marca registrada desta gestão.

A ferramenta para a tercei-A ferramenta para a tercei-
rização do Laboratório foi um rização do Laboratório foi um 
contrato, feito a muitas mãos, contrato, feito a muitas mãos, 
utilizado e alardeado como o utilizado e alardeado como o 
“melhor já idealizado em uma “melhor já idealizado em uma 
refinaria da Petrobrás”, “um refinaria da Petrobrás”, “um 
case a ser empregado por todo case a ser empregado por todo 
o Sistema Petrobrás”. Todos o Sistema Petrobrás”. Todos 
os envolvidos nessa execução os envolvidos nessa execução 
deste contrato igualmente cul-deste contrato igualmente cul-
pados pelas questões aqui re-pados pelas questões aqui re-
sumidas.sumidas.

O contrato trouxe técnicos O contrato trouxe técnicos 
terceirizados para o turno, fato terceirizados para o turno, fato 
esse sem nenhuma equivalên-esse sem nenhuma equivalên-
cia nos piores períodos dos go-cia nos piores períodos dos go-
vernos FHC. Na completa lou-vernos FHC. Na completa lou-
cura que se tornou o Labora-cura que se tornou o Labora-
tório da Regap, esses contrata-tório da Regap, esses contrata-
dos foram orientados a fiscali-dos foram orientados a fiscali-
zar e cobrar atividades de co-zar e cobrar atividades de co-
legas próprios, se envolverem legas próprios, se envolverem 
em reuniões e decisões para as em reuniões e decisões para as 
quais não possuem qualifica-quais não possuem qualifica-
ção adequada, claramente ge-ção adequada, claramente ge-
rando uma insegurança jurídi-rando uma insegurança jurídi-
ca para a Petrobrás e um grave ca para a Petrobrás e um grave 
conflito de interesses. Contra-conflito de interesses. Contra-
to muito caro e de retorno du-to muito caro e de retorno du-
vidoso!vidoso!

Infelizmente, há relatos de Infelizmente, há relatos de 
falta de respeito no trato aos falta de respeito no trato aos 
colegas da Petrobras. Isso é colegas da Petrobras. Isso é 
muito preocupante, pois é pos-muito preocupante, pois é pos-
sível imaginar o que os profis-sível imaginar o que os profis-
sionais contratados do labora-sionais contratados do labora-
tório podem estar passando. tório podem estar passando. 
Tem gente na equipe de gestão Tem gente na equipe de gestão 
se sentido no direito de humi-se sentido no direito de humi-
lhar, ofender e gritar com esses lhar, ofender e gritar com esses 
profissionais, o que vai com-profissionais, o que vai com-
pletamente contra os proce-pletamente contra os proce-
dimentos internos e o Códi-dimentos internos e o Códi-

Trabalhadores 
denunciam 

assédio
Petroleiros do laboratório da Regap alertam categoria sobre situação de assédio sofrida Petroleiros do laboratório da Regap alertam categoria sobre situação de assédio sofrida 
nos últimos anos. Leia abaixo a íntegra do relato dos técnicos em química.nos últimos anos. Leia abaixo a íntegra do relato dos técnicos em química.

go de Ética da Petrobras. Se-go de Ética da Petrobras. Se-
gundo relatos, o staff da em-gundo relatos, o staff da em-
presa contratada também tem presa contratada também tem 
adotado uma política de medo, adotado uma política de medo, 
ameaça e perseguição em rela-ameaça e perseguição em rela-
ção aos seus pares. É impor-ção aos seus pares. É impor-
tante lembrar que o respeito e tante lembrar que o respeito e 
a consideração pelos colegas a consideração pelos colegas 
de trabalho são valores funda-de trabalho são valores funda-
mentais em qualquer ambiente mentais em qualquer ambiente 
profissionalprofissional

O teletrabalho foi uma das O teletrabalho foi uma das 
lutas nesse período tenso de lutas nesse período tenso de 
Pandemia. Uma ferramenta Pandemia. Uma ferramenta 
elaborada pela Petrobrás e vi-elaborada pela Petrobrás e vi-
lanizada no Laboratório. Cole-lanizada no Laboratório. Cole-
gas em teletrabalho sofreram gas em teletrabalho sofreram 
todo tipo de ameaça e desva-todo tipo de ameaça e desva-
lorização das atividades rea-lorização das atividades rea-
lizadas, sendo tratados como lizadas, sendo tratados como 
funcionários de segunda ca-funcionários de segunda ca-
tegoria e tendo essa condição tegoria e tendo essa condição 
exposta aos demais membros exposta aos demais membros 
da equipe corriqueiramente. da equipe corriqueiramente. 
Tratavam-se de pessoas aptas Tratavam-se de pessoas aptas 
para o programa dada a ativi-para o programa dada a ativi-
dade realizada ou por indica-dade realizada ou por indica-
ção médica.ção médica.

Problemas médicos, dos Problemas médicos, dos 
mais simples aos mais graves, mais simples aos mais graves, 
geraram ameaças, avaliações geraram ameaças, avaliações 
negativas, perseguição e até negativas, perseguição e até 
punição formal. A desculpa de punição formal. A desculpa de 
seguir os protocolos da empre-seguir os protocolos da empre-
sa sempre é a escora dos maus, sa sempre é a escora dos maus, 
caso esses protocolos fossem caso esses protocolos fossem 
seguidos tão rigidamente mui-seguidos tão rigidamente mui-
tos desses feitores não esta-tos desses feitores não esta-
riam entre nós!riam entre nós!

Revendo os acontecimen-Revendo os acontecimen-
tos por outra perspectiva, fica tos por outra perspectiva, fica 
a dúvida: como alguém exter-a dúvida: como alguém exter-
no ao setor conseguiu mobili-no ao setor conseguiu mobili-
zar o mesmo para se auto des-zar o mesmo para se auto des-
truir? Cooptando funcioná-truir? Cooptando funcioná-

rios, em troca de vantagens rios, em troca de vantagens 
das mais diversas e principal-das mais diversas e principal-
mente dinheiro. Qual dinhei-mente dinheiro. Qual dinhei-
ro, visto que todos possuem ro, visto que todos possuem 
salários definidos pelas tabelas salários definidos pelas tabelas 
da empresa? PPP e Avanço de da empresa? PPP e Avanço de 
Nível e Promoção.Nível e Promoção.

Como? Dando autonomia Como? Dando autonomia 
à sua equipe de gestão (sta-à sua equipe de gestão (sta-
ff) para fazerem o que quises-ff) para fazerem o que quises-
sem, tornando todos os pro-sem, tornando todos os pro-
cessos obscuros e favorecen-cessos obscuros e favorecen-
do os seus, em detrimento das do os seus, em detrimento das 
normas e práticas da empresa.normas e práticas da empresa.

A equipe de gestão do La-A equipe de gestão do La-
boratório é cúmplice, por boratório é cúmplice, por 
omissão ou concordância, de omissão ou concordância, de 
tudo que aconteceu nos últi-tudo que aconteceu nos últi-
mos anos dentro deste setor! mos anos dentro deste setor! 
Seria um fim de ano mais fe-Seria um fim de ano mais fe-
liz se todos tomassem o mes-liz se todos tomassem o mes-
mo rumo que a gestora e nos mo rumo que a gestora e nos 
dessem o prazer de vê-los lon-dessem o prazer de vê-los lon-
ge! Sem vínculo ou proximida-ge! Sem vínculo ou proximida-
de! Covardes ou interesseiros, de! Covardes ou interesseiros, 
cada um assuma a própria ca-cada um assuma a própria ca-
rapuça.rapuça.

Mas como fim de ano é épo-Mas como fim de ano é épo-
ca de renovação, o Laboratório ca de renovação, o Laboratório 
recebe uma nova gestora...recebe uma nova gestora...

Esperamos que, de forma di-Esperamos que, de forma di-
ferente, sua porta esteja sem-ferente, sua porta esteja sem-
pre aberta, que traga e este-pre aberta, que traga e este-
ja próxima da equipe e não de ja próxima da equipe e não de 
meia dúzia sempre dispostos a meia dúzia sempre dispostos a 
agradar, que a fofoca não seja a agradar, que a fofoca não seja a 
ferramenta de interação e para ferramenta de interação e para 
colher informações, que pes-colher informações, que pes-
soas acometidas por proble-soas acometidas por proble-
mas de saúde sejam tratadas mas de saúde sejam tratadas 
com cordialidade, que lutemos com cordialidade, que lutemos 
juntos pela recomposição de juntos pela recomposição de 
nosso efetivo próprio e princi-nosso efetivo próprio e princi-
palmente, que o respeito volte palmente, que o respeito volte 
ao Laboratório.ao Laboratório.
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