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AONDE VAI O 

CENPES?

Boletim
Filiado à

REUNIÃO DOS TERCEIRIZADOS 
Hoje, quinta-feira, 17/8. Horários: 

11h30 e 12h30, no CEPE

COMISSÃO LOCAL DE SMS  
A Comissão se reuniu no 
dia 21/7 e tratou de várias 
questões importantes.

MORTE DE VANUSA:  
Morte de Vanusa, da Nova Rio, 
precisa ser averiguada
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ESPECIAL CENPES

P
etroleiros e petroleiras 

enfrentam hoje o 

maior ataque contra a 

empresa e contra os direitos dos 

trabalhadores.  O Cenpes também 

é vítima do imenso projeto de 

desmonte, dirigido por Pedro 

Parente, que não mede esforços 

para transformar um gigantesco 

espaço de pesquisa e invenção, 

em um imenso vazio corporativo. 

Pelos corredores onde circulavam 

entusiasmo e criação, hoje 

circulam dúvidas e angústias a 

respeito do destino do CENPES, das 

terceirizadas e de cada trabalhador 

e trabalhadora. Olhares, conversas 

e mesmo o silêncio revela: “Nada 

vai bem”. O rumo apontado por 

Parente e sua Gerência Executiva 

não é nosso destino. É preciso 

inventar outro. Pg 3,4 e 5.
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C
om a Reforma Trabalhista 
aprovada, o Capital consegue 
ampliar as dimensões da já vi-

vida era da flexibilidade e desfigurar 
mais ainda, o sentido do trabalho. Há 
quase 20 anos, Richard Sennet disse 
que o capitalismo flexível bloqueou 
a estrada reta de carreiras, desviando 
empregados de um tipo de trabalho 
para outro. Sem saber que riscos serão 
compensados e nem o próprio destino, 
a ansiedade, dizia, era natural. Insegu-
rança e ansiedade são sintomas que 
os petroleiros atualmente conhecem 
bem. No CENPES não é diferente. Se 
não conseguirmos barrar o desmon-
te da empresa e as privatizações, não 
conseguiremos proteger nossos postos 
de trabalho nem o ACT e viramos jo-
guetes nas mãos dos gerentes.

Além da flexibilização, petroleiros 
e petroleiras lidam hoje com vários ti-
pos de ataques. Os saques mais visíveis 
cometidos contra a empresa são divul-
gados, mas presta-se pouca atenção ao 
desmonte das atividades da Petrobrás. 
A venda de ativos como os campos de 
petróleo, subsidiárias e a malha de gaso-
dutos, o sucateamento das refinarias, a 
abertura do capital da BR Distribuidora 
são medidas que mudam, não só o rosto 
da empresa, mas o rosto dos trabalhado-
res, que quase já não se reconhecem. 
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Esses são os 
diretores do 

sindipetro-rj
no CENPES

OPERAÇÃO DESMONTE

(21)98164-1932

(21)99627-1285 (21)99700-2543

(21)99797-5688(21)99790-6717(21)96729-0668

Leia esse ESPECIAL 
DO CENPES

http://bitly/2vKAGUa

Na maioria das vezes, acordo cedo para ir trabalhar, 
em outras, saio à noite. Já saí no meio do almoço de do-
mingo dos dias das mães, já deixei de passar o natal com 
a família. Tudo para trabalhar. Minha função me afasta 
de uma vida social ativa. Enquanto as pessoas estão indo, 
eu estou voltando, enquanto elas dormem eu estou tra-
balhando. Só damos valor ao sono quando descobrimos 
que 8h de sono noturno, em nada se assemelham a 8h 
de sono diurno. Dormir durante o dia é um desafio, pois 

não posso reclamar com o vizinho que faz obra na casa 
dele, tampouco que o “carro da pamonha” esteja passan-
do na sua rua. Outro dia acordei desesperado porque o 
prédio da frente colocou um alarme na garagem cujo 
som muito se assemelha aos alarmes dos equipamentos 
com que trabalho. Foi um martírio fazer um isolamen-
to acústico no meu quarto. Leia depoimento completo 
de um operador do CENPES sobre a ameaça de fecha-
mento da Cogeração no blog: http://bit.ly/2whhPm5 

O CENPES, considerado o maior 
centro de pesquisa do hemisfério sul 
da área de petróleo, não fica fora desse 
desfiguramento e desmonte que, dia a 
dia, tentam transformá-lo de um espa-
ço de pesquisa e criação de um imenso 
centro de corporativismo vazio. E vazio 
não é metáfora. Se, quando inaugurado 
em 2010, circulavam diariamente, pelo 
CENPES 2, cerca de 4 mil trabalhado-
res, atualmente, vemos imensos vazios 
em seus quase 125.000 m2  de pioneira 
arquitetura.

“EXISTE UMA VONTADE POLÍTICA PARA O DESMONTE. 
VONTADE IRRESPONSÁVEL E TEMEROSA”

Nessa reengenharia frenética, ge-
rentes importados, não se sabe de 
onde, entram e governam por um 
tempo esse reino do flexível, onde pes-
soas são tratadas  como descartáveis e 
o trabalho dessas pessoas também. A 
morte da funcionária da limpeza, Va-
nusa da Conceição e a ameaça de fe-
chamento da cogeração no CENPES 
são exemplos. O reino do flexível é o 
reino da indiferença dos patrões pelos 
trabalhadores. Não importam sua se-
gurança, seu bem estar, se mastigam 
sua agonia enquanto almoçam, se são 
empurrados daqui do Fundão para 
plataformas. O capitalismo sempre 
foi assim, mas a indiferença atual do 
capitalismo flexível é mais pessoal. O 
trabalhador de hoje mal sabe quem é e 
onde poderá estar amanhã. Isso corrói 
a confiança do trabalhador em si e nos 
outros trabalhadores.

É necessário então juntar o que 
restou de nós, porque “nós” é o prono-
me que as gerências do reino flexível 
continuam temendo. Um sistema que 
não oferece aos seres humanos mo-
tivos para ligarem uns para os outros, 
não pode preservar sua legitimidade 
por muito tempo. A indiferença ao que 
acontece por aqui não pode continu-
ar. É necessário perguntarmos juntos: 
para onde vai o CENPES?

A nova política para 
a comunicação do 

Sindipetro-RJ inclui 
a produção de boletins especiais. 

O “Especial Aposentados” 
foi o primeiro a circular. Agora 
é a vez do “Especial Cenpes”.  O 

objetivo é ampliar a conversa 
cotidiana com os trabalhadores 

e melhorar a participação e 
organização das unidades.

(21)99242-9934

á

Leia aqui o resumão 
do Congresso do 

Sindipetro-RJ
HTTP://BIT.LY/2FLBLFS

youtube.com/campanhapetroleo
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AONDE VAI O CENPES?

Eles estão lá, estampados em um imenso painel, bem 
na porta da Cogeração. Mas parece que precisam ser 
lembrados. Foram quatro, os principais motivos para 
sua sua criação: alto custo do fornecimento de energia 
elétrica; falta de confiabilidade no fornecimento de 
energia elétrica pela concessionária; problemas de ar 
condicionado durante o horário de pico; proliferação 
de sistemas independentes de ar condicionado e no-
-breaks, devido aos motivos anteriores. 

Da mesma forma, os benefícios que a Cogeração 
traz, também estão no painel: o CENPES passou a ge-
rar de 60 a 80% da energia consumida, dependendo da 
estação do ano; redução do custo de compra de ener-
gia elétrica com a Light; aumento da confiabilidade do 
sistema elétrico do CENPES; com o reaproveitamento 
da energia térmica do gas de descarga dos motores 
de combustão interna dos geradores da cogeração, o 
CENPES passou a gerar 900 Toneladas de Refrigeração 

para o sistema de ar condicionado central; aumento da 
confiabilidade e capacidade de geração de vapor.

A pergunta que não quer calar: por que o gerente 
executivo do CENPES quer fechar a cogeração e che-
gou até a marcar a data de seu fim para 01/08/2017? 
Se um recente estudo de viabilidade econômica provou 
que a cogeração é, não só economicamente viável, como 
rentável, podemos arriscar uma resposta: se é rentável, 
talvez o plano da gerência executiva não seja, de fato, 
encerrar a cogeração, mas retirá-la das mãos dos traba-
lhadores e entregá-la a uma empresa terceirizada.

Na cabeça privatista de Pedro Parente, reproduzida 
pelo GE, não existe lugar para a vida dos trabalhadores, 
os mais atingidos pela pressão, inclusive, de trocarem 
a operação pelas plataformas. É justamente disso que 
falamos quando afirmamos que estamos enfrentando 
uma batalha ideológica, uma disputa de projetos para 
o CENPES.

A quem interessa 
acabar com a 
Cogeração?

jeto define um caminho perverso 
para o trabalho e a vida do petro-
leiro. É por isso que chamamos os 
empreendedores dessa política de 
“assassinos científicos”. E, quando 
se mata a ciência, mata-se também 
a pesquisa, o trabalho e a vida.

Para enfrentar os “experts” em 
provocar catástrofes, para inven-
tar juntos um outro caminho, os 
trabalhadores só podem contar 
com suas criações cotidianas de 
solidariedade entre si e organi-
zação coletiva. É nisso que a nova 
direção do Sindicato aposta para 
opor a esse projeto de sufoca-
mento e morte, um projeto de re-
sistência, invenção e vida. 

O 
material narrava o dia a 
dia, desde o trajeto nos 
ônibus da 1001, que mui-

tos fazem, para chegar a um dos 
complexos de pesquisa aplicada 
mais importantes do mundo. Cri-
ticava a queda nos investimentos 
em P&D (R$ 1,7 bi para R$ 1,3 bi, 
entre 2014 a 2015). Denunciava, 
entre outras coisas, o desestímulo 
ao pensamento, a lei da mordaça, 
a obsessão pela centralização cor-
porativa, o desprezo pela nossa 
memória técnica. Alertava sobre 
a orientação da direção para que 
se mude o modelo mental de in-
ventor para “buscador” de tecno-
logia. A mesma direção, que exige 
retorno financeiro, mas expulsa a 
Engenharia Básica, a  ponta execu-
tora que transformava a pesquisa 
em realidade operacional. O bole-
tim chamava a tudo isso de “viver 
uma batalha ideológica”, e parece 
ter sido esse o motivo maior da ira 
da gerência executiva, que chegou 
a classificar os membros da chapa 
2 como “trevas”.

Joper não dialoga -  Até ago-
ra, apesar de, mais uma vez, o 
Sindipetro-RJ ter pedido oficial-

E
m agosto desse ano, a chapa 2, 
“Mudar o Sindipetro-RJ”, venceu 
a eleição para o Sindipetro-RJ 

por ampla maioria (70,23% dos votos 
válidos). Sempre participativo, espe-
cialmente nas iniciativas de base, o 
CENPES teve um importante papel, 
tanto na composição da chapa (8 dire-
tores), como no  resultado da eleição 
(22% do total de votos da chapa). No pe-
ríodo eleitoral, a chapa 2 lançou o bole-
tim com o sugestivo título  “Welcome 
to Cenpes” (bem vindo ao CENPES), que 
falava um pouco da vida do petroleiro 
do Centro de Pesquisa e denunciava a 
precarização das atividades, a terceiri-

zação, a privatização e o assédio da ge-
rência contra os trabalhadores. O bole-
tim teve tanto sucesso que na reunião 
da gerência executiva do Cenpes com 
os demais gerentes, o texto foi colocado 
como um dos itens de discussão, com 
exibição do “Welcome to Cenpes” no po-
wer-point e tudo! Metendo os pés pelas 
mãos, ao tentar rebater nossas críticas, 
expondo, inclusive, fotos dos petroleiros 
do Cenpes que compunham e apoia-
vam a chapa 2, a gerência executiva do 
Cenpes conseguiu provar, pelo menos, 
duas coisas: 1) Tomou partido  na eleição 
sindical; 2) provou que nossas críticas 
sobre assédio são mais que pertinentes. 

mente, uma reunião para discu-
tir essas e outras questões, o GE 
Joper Cezar de A. Filho, se recu-
sa a receber a entidade.

DISPUTA DE PROJETOS SIM

O que significa falar em “bata-
lha ideológica”? Queremos dizer 
que a gerência executiva possui 
um conjunto de ideais alinhadas 
com a direção da empresa, uma 
consciência de como deve funcio-
nar o Centro de Pesquisa que in-
clui, além do que já listamos, a re-
tirada dos 30% de periculosidade 
dos terceirizados, o desprezo com 
a alimentação, descontos indevi-
dos na folha de horas do turno, ne-
gligência com a segurança, descaso 
com os terceirizados, a diminuição 
do efetivo, a tentativa de mudança 
na legislação do benzeno. O pla-
no de acabar com a cogeração do 
CENPES é mais uma dessas várias 
medidas aparentemente indepen-
dentes, mas que fazem parte de 
um projeto para o CENPES: o esva-
ziamento e desmonte do Centro de 
Pesquisa, parte do projeto maior de 
desmonte da Petrobrás. Esse pro-

Lembrando o “Welcome 
to CENPES”

Ou: para
quem vai a 

Cogeração?
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A 
Nova Rio resolveu retirar os 
30% de periculosidade em 
seu novo contrato. Mal avi-

sou e já cortou, não respeitando, se-
quer, os dois meses que ainda tinha 
pela frente. Quem entrou de férias 
levou um susto, porque já saiu sem 
o percentual. Indignados, os funcio-
nários da empresa realizaram para-
lisação de um dia. O Sindipetro-RJ se 
reuniu com representantes 
da Nova Rio, em busca de 
solução para que o valor 
subtraído de junho e julho 
fosse devolvido, entre ou-
tras coisas. Apesar de ter assinado 
compromisso de rever os descontos, 
a empresa não só continuou a pra-
ticá-los, como já avisou que quem 
recebeu os 30%, será obrigado a de-
volver. O Sindipetro irá questionar 
outra vez a Nova Rio e A mobilização 
precisa continuar.

VIX

Os motoristas saem do CENPES 
por volta das 23h30 e levam os tra-
balhadores, um a um, para suas ca-
sas.  Quando encerram já é bem tar-
de e, até 2010, todo motorista podia 
ir com os carros para suas casas, des-
cansar e recomeçar a jornada bem 
cedo no dia seguinte. Muitos chega-
vam em casa por volta das 2h e, logo 
às 5h, da manhã já saíam para pegar 
os trabalhadores que precisam che-
gar no CENPES às 6h40. Hoje, por 
causa de uma determinação da VIX, 
os motoristas são obrigados a retor-
nar com os carros, seja que hora for 
e de onde for, para a garagem da em-
presa. Ninguém pode negar o quanto 
é exaustiva, uma escala de 12 horas 
por dia, durante 4 dias, com apenas 2 
folgas na sequência. 

A mesma VIX, também descum-
pre o ACT em relação aos salários, 

ausência de ticket refeição e não 
paga hora extra nos feriados. Além 
disso, no contrato, os motoristas são 
obrigados a assinar que toda imagem 
gravada pelas câmeras dos carros po-
derá ser usada como prova contra ele 
mesmo em uma eventual demissão 
por justa causa. 

FALCÃO BAUER

A empresa resolveu retirar a cesta 
básica garantida em ACT da catego-
ria. Em agosto, por email, comuni-
cou a mudança e subtraiu as cestas 
no próprio mês do comunicado, sem 
qualquer discussão com os trabalha-
dores. 

AUTVALE

Perda dos 30% de periculosidade, de-

fasagem de reajuste salarial, auxiliar 
de elétrica com salário de servente. 
As reivindicações são muitas, mas 
empresas terceirizadas como a AU-
TVALE usam várias táticas para con-
fundir a representação sindical dos 
trabalhadores. 

O MOMENTO É DE UNIÃO

Com tantos direitos violados, os 
terceirizados do CENPES estão se 
mobilizando para garantir seus di-
reitos.  Muitos estão conversando 
sobre a possibilidade de criar uma 
associação ou outra forma de orga-
nização para fiscalizar, de fato, os 
contratos. A primeira reunião acon-
tece hoje, 17/8, no CEPE, em dois ho-
rários: 11h30 e 12h30. Um dos prin-
cipais assuntos será a retirada dos 
30%. Venha e traga um amigo!

717/08/2017

E
la já havia reclamado do pro-
duto de limpeza usado pela 
Nova Rio. Cansaço, irritação 

na garganta, além de rouquidão. No 
início de  junho, foi ao cardiologista, 
desta vez, com as pernas inchadas. 
No dia 12/7, passou mal um dia in-
teiro e queixou-se com a encarrega-
da. Ainda assim, não foi liberada. Fi-
nalmente, às 21h30, ao encerrar seu 
expediente, como não há transportes 
nesse horário, andou até o ponto de 
sua condução. 

Na noite desse mesmo dia, foi le-
vada às pressas, pela família, ao Hos-
pital Santa Maria Madalena e opera-
da naquela madrugada. Vanusa da 
Conceição Amorim, de 45 anos, mãe 
de dois filhos, moradora da Maré, 
funcionária de limpeza da Nova 
Rio e que trabalhava há 11 anos no 
Cenpes, faleceu, por septicemia, 18 
dias após ser internada.

Logo após a morte de Vanusa, sua 
família tentou contato com a Nova 
Rio do CENPES, mas só foi recebida no 
estacionamento do Centro de Pesqui-
sa. Depois de muita insistência, foram 
atendidos na sede Nova Rio, em Ben-
fica, tudo para receber um telefone de 
seguradora, anotado em um pedaço 
de papel, e informações incorretas so-
bre como realizar o  pedido de seguro.

PNEUMONIA AGRAVADA
POR PRODUTOS QUÍMICOS?

De acordo com Juliana da Concei-
ção Amorim, 25 anos, e filha de Vanu-
sa, a médica que atendeu sua mãe, no 
Hospital Maria Madalena, perguntou 
se Vanusa trabalhava com produtos 
químicos ou próxima a uma bomba 
de gasolina já que, segundo suspeita-
va a médica, a pneumonia de Vanusa 
poderia ter sido provocada por expo-
sição contínua a produtos químicos. A 
infecção aumentou e uma septicemia 
pulmonar causou o óbito. Além disso, 
Vanusa era cardíaca, o que também 
deveria impedir seu contato com de-
terminados materiais. Em reunião en-
tre o Sindipetro-RJ e a Comissão Local 
de SMS do Cenpes, realizada no dia 

21/7, os representantes do sindicato 
questionaram o fato de que o ASO da 
empresa não indicava que Vanusa ti-
nha problemas cardíacos.

DEMORA NA RESTITUIÇÃO

A família de Vanusa entregou a Nova 
Rio, pedido de ressarcimento dos gastos 
com o hospital, mas precisou esperar 
muito. A terceirizada, inclusive, não in-
formou à família que a certidão de óbito 
deveria ser autenticada, o que acabou 
atrapalhando ainda mais o processo. A 
família também não contou com qual-
quer auxílio da empresa para o funeral e 
precisou recorrer a empréstimos.

“Senti um descaso, uma falta de res-
peito com o próximo. Todos sabem que 
minha mãe foi uma pessoa muito dedi-
cada e não recebemos nenhum tipo de 
amparo nem da Nova Rio e nem da Pe-
trobrás, que nunca se posicionou”, disse 
Juliana, que espera que a justiça seja 
feita. No dia 14/8, finalmente a família 
recebeu o reembolso da terceirizada.

A página da Nova Rio exibe, com vai-
dade, seus troféus e premiações. O Sin-
dipetro-RJ vai continuar acompanhan-
do esse caso e defendendo que a vida 
do trabalhador, e o respeito por ela, é o 
maior prêmio de uma empresa. Prêmio 
que a Nova Rio está longe de receber.

A Nova Rio viu uma funcionária 
passar mal um dia inteiro e, 
indiferente ao seu sofrimento, 
não a liberou. Ao sair, tarde da noite, 
já sem condução, Vanusa foi embora 
andando, mesmo sem poder, 
e por um lugar que todos 
sabem o risco que oferece.

Senti um descaso, 
uma falta de respeito 

com o próximo. Todos sabem 
que minha mãe foi uma 

pessoa muito dedicada e não 
recebemos nenhum tipo de 
amparo nem da Nova Rio e 

nem da Petrobrás, que nunca 
se posicionou. 

(Juliana filha de Vanusa)

Terceirizados/Somos Todos Petroleiros
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O Sindipetro-RJ, em reunião da Comis-
são Local de SMS, no dia 21/7, tratou de 
várias questões importantes. Algumas 
estão destacadas em outras matérias 
nesse boletim e outras seguem abaixo.

CÂMERA NOS CARROS

Há meses, o Sindipetro-RJ pede so-
lução a respeito do uso de câmeras nos 
carros que prestam serviços ao CENPES. 
Especial destaque foi dada à questão 
do acesso destes carros à comunidades 
e áreas de risco, onde a presença das 
câmeras podem colocar a segurança de 
motoristas e usuários em jogo. A direção 
do sindicato também solicitou conhecer 
as recomendações da ISC nestes casos. A 
resposta na reunião, entretanto, foi que 
deveríamos enviar email à ISC.

VAI DE BLINDADO

Para o sindicato, é importante uma 
apresentação das mudanças na rotina de 
transporte através de carros do CENPES, 
pensadas para a redução de riscos em 
caso de assaltos. A Petrobrás e a VIX 
estão mais preocupadas em vigiar os 
motoristas através de câmeras, e se pro-
teger, em casos de acidentes. Na reunião, 
a palavra usada a todo momento não era 
segurança e sim controle. Já o gerente 
Alex do Vale, minimizou o problema, 
não reconhecendo os riscos que a me-
dida impõe a passageiros e usuários e, 
na total falta de argumentos, terminou 

por afirmar que o uso do carro oferecido 
pela empresa é opcional e que, caso pre-
fira, o trabalhador pode usar seu carro 
próprio e blindado, se assim se sentir 
mais à vontade. 

PM: RESOLVER OU PIORAR?

Para circular no local, a PM está sendo 
estimulada a almoçar nos restaurantes da 
Ilha do Fundão. Fala-se até em um rateio 
entre as empresas da área para a instala-
ção de um Batalhão no local, uma vez que, 
segundo relatado na reunião, o problema 
de segurança na Ilha do Fundão foi mini-
mizado pelas autoridades públicas.

DISCRIMINAÇÃO DA NOVA RIO

A Petrobrás afirma que defende a 
equidade de gênero, mas, já há quase 
dois anos, a Nova Rio impôs exclusiva-
mente às trabalhadoras desta empresa, 
e apenas no Cenpes, o uso de uma touca 

desconfortável na cabeça. Coceira, suor, 
calor e queda de cabelos são algumas re-
clamações das funcionárias, que temem 
retaliação. “Já houve demissão de quem 
se recusou a usar”, disse uma funcionária. 
“Nós não trabalhamos na cozinha e usar 
essa touca é um transtorno”, completou.  
O Sindipetro já reclamou, mas nada 
adiantou. Além disso, sem qualquer 
explicação, a Nova Rio retirou o direito 
de escala aos sábados dos seus serventes.

SIPAT

O Sindipetro se propôs a participar 
desse importante evento, inclusive 
arcando com as despesas da vinda de 
especialistas, já que as verbas para essa 
atividade, foram cortadas pela Petro-
brás. Entretanto, ao demonstrar inte-
resse em discutir temas fora do “script” 
da gerência, como assédio moral, por 
exemplo, a gerência descartou a parti-
cipação da entidade.

NR-13: DESDOBRAMENTOS 
DA COMISSÃO LOCAL DE SMS

Na terça (15/8), a diretoria do Sindipe-
tro-RJ apresentou ao CENPES/SMS e ao  
COMPARTILHADO/CSS/SOST um plano 
de trabalho voltado à plena adequação 
do Centro de Pesquisa às condições de 
segurança preconizadas pela NR-13. O 
CENPES opera uma variedade de vasos 
de pressão, caldeiras e tubulações, em con-
dições bem particulares e distintas, o que 
torna sua gestão diferenciada em relação 
às UOs da empresa. Mais do que atender 
a norma regulamentadora, o objetivo da 
diretoria sindical é realizar um trabalho 
consistente de inspeção de equipamentos 
e garantia da integridade, com sérias e 
positivas consequências para o CENPES.

O plano foi bem recebido e agora 
aguarda-se por sua efetivação, proposta 
para iniciar em meados de setembro.

As inscrições para a I Copa Sindipetro de Futebol Society já começaram. O 
pra zo para a inscrição das equipes foi ampliado para até dia 1 de setembro. As 
inscrições individuais poderão ser feitas até 17 de setembro. Mais informações 
com:  Marcos Dias - (21) 99631-9462 - marcosdias@sindipetro.org.br; Roberto 
Santos - (21) 99627-2876 - roberto.sindipetro@gmail.com; Natália Russo – (21) 
99749-2377–natalia@sindipetrorj@gmail.com

COPA DE FUTEBOL 
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