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Pelo presente edital, conforme artigo 12 parágrafo 1º, do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Destilação e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias, situado na Rua José de Alvarenga, 553/Centro, o Presidente 
convoca todos os trabalhadores que compõem a base de representação do Sindipetro Caxias na REDUC, Terminal 
de Campos Elíseos - TECAM, Estação de Compressão do Vale do Paraíba, em Arapeí, UTE-GLB e Aposentados 

Pensionistas a comparecerem à assembleia na sala virtual do aplicativo ZOOM, conforme calendário presente neste 
boletim para tratar do seguinte ponto de pauta: Aprovação da proposta
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A direção do sindicato convoca a 
categoria (trabalhadores (as) da ativa 
e aposentados(as)/pensionistas) 
da base do Sindipetro Caxias 
para participar das assembleias, 
conforme edital, que começam 
dia 09/09 e vão até o dia 13/09 
para deliberar a respeito da nova 
contraproposta da direção da estatal 
para o Acordo Coletivo de Trabalho. 

O Conselho Deliberativo (CD) da 
FUP, após reuniões virtuais que 
aconteceram nos dias 26 e 27/08, 
decidiu por indicar a aceitação da 
última contraproposta apresentada 

pela gestão do Sistema Petrobrás.
O CD entendeu que diante da atual 

conjuntura politica e econômica do 
país o melhor encaminhamento é o 
fechamento do ACT. O ponto decisivo 
para a definição do indicativo de 
aceitação foi a manutenção por mais 
dois anos das conquistas históricas 
da categoria petroleira no Acordo 
Coletivo de Trabalho, com garantia 
de emprego até 31 de agosto de 
2022. 

É muito importante que todos 
participem das assembleias que vão 
acontecer de forma virtual.

Somente  part i c iparão  das 
assembleias os associados e não 
associados que se cadastrarem 
até o dia 08/09 18 horas. Os 
trabalhadores de turno que tiverem 
dificuldades de participar da 
assembleia na data do seu grupo 
terão até o dia 08/09 às 18 horas a 
oportunidade para se cadastrarem 
para a sessão de assembleia que 
desejam participar. Lembrando 
que só podem participar uma vez 
de cada sessão de assembleia. O 
cadastramento permanente foi 
aberto no dia 28/08.
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1 - Todos os trabalhadores, aposentados, aposentadas e 
pensionistas da base do Sindipetro Caxias devem participar 
das assembleias marcadas conforme calendário divulgado e 
obrigatoriamente se cadastrar no sindicato entre os dias 11 
e 13 de agosto entre 9h e 18h (Horário de funcionamento 
do sindicato), através dos telefones:
(21) 99439-9198 ou (21) 99439-2680: Trabalhadores 
próprios;
(21) 98318-1809: Aposentados, aposentadas e pensionistas. 
 
2 –  Para os empregados da ativa da PETROBRÁS e 
TRANSPETRO será solicitado via WhatsApp a foto atual 
(tipo 3x4) do rosto e a foto do crachá (frente e verso). Para 
os trabalhadores e trabalhadoras que não são filiados 
ao Sindipetro Caxias serão solicitados, adicionalmente, a 
foto ou cópia dos dados que aparecem no sistema “busca 
empregado” onde há a associação do nome do trabalhador 
e local de trabalho atual. Todos os trabalhadores precisam 
indicar qual o grupo de turno em que trabalham (A, B, C, 
D ou E) ou se trabalham em horário administrativo (HA).
 
Aproveite esse momento e filie-se ao sindicato, pois este é 
o instrumento de luta em defesa dos seus direitos. Acesse: 
http://sindipetrocaxias.org.br/documentos/ficha-de-
filiacao.pdf PREENCHA A FICHA DE FILIAÇÃO E DEPOIS ENVIE 
PARA A SECRETARIA DO SINDICATO PELO E-MAIL: secretaria@
sindipetrocaxias.org.br OU POR WHATSAPP: 21 99439-9198 
 
3 - Aposentados, aposentadas e pensionistas da base 
do Sindipetro Caxias que será solicitado: foto atual, 
foto frente e verso do crachá azul ou carteira da AMS, 
e outros dados que comprovem que são realmente 
aposentados da PETROBRAS na base de Duque de Caxias. 
 
AS ETAPAS ACIMA VISAM GARANTIR A CONFIRMAÇÃO 
QUE TODOS DE FATO FAZEM PARTE DA BASE DO 
SINDIPETRO CAXIAS E ASSIM LEGITIMANDO A 
DECISÃO DE FORMA FIDEDIGNA NAS ASSEMBLEIAS.  
 
4 - Solicitamos que todos os cadastrados da base do 
Sindipetro Caxias acessem as assembleias virtuais (App – 
ZOOM) conforme o seu grupo especifico no calendário. O 
cadastrado da base do sindicato terá apenas um acesso 
as assembleias. Só será permitido um único acesso à 
assembleia virtual para evitar votos em duplicidade.
 
5 - Todos os habilitados a participar das assembleias precisam 
ter acesso à internet e devem baixar nos seus CELULARES, 
TABLETs ou COMPUTADORES o aplicativo ZOOM (https://
zoom.us/signin). Este App é grátis e pode ser baixado 
de qualquer loja virtual (Google Play ou Apple Store);  
 
6 - A secretaria do sindicato enviará o LINK de ACESSO 
para todos os previamente cadastrados antes do início 
das assembleias, é simples, é só clicar no LINK em azul da 

mensagem enviada para acessar a reunião. Abriremos a sala 
virtual das assembleias 30 minutos antes do programado 
no calendário, para que Todos os previamente cadastrados 
no sindicato passem por checagem na sala de visita. 
Recomendamos que todos façam os testes de acesso ANTES 
do início das assembleias, para evitar imprevistos. O Sindipetro 
Caxias reforça no cumprimento aqui estabelecido para ter 
acesso a assembleia virtual pois somente assim os cadastrados 
no sindicato ( durante o período de 11 a 13 de agosto ) terão 
acesso as assembleias virtuais e não nos responsabilizamos por 
eventuais problemas de acesso ou instabilidades de conexão. 
 
7 - Todos os cadastrados devem, obrigatoriamente, 
preencher sua identificação no ZOOM com o seu nome 
completo, unidade de trabalho ou situação atual (REDUC, 
TECAM, UTE-GLB, ECOMP/ARAPEÍ, aposentado, aposentada 
ou pensionista) e a sua matrícula da PETROBRAS ou 
PETROS. Ex: JOÃO MARCIO CARDOSO – REDUC - 111111-
1 e ANDRESSA SANTOS FILHO – APOSENTADA – 34564-9. 
 
8 - TODOS os cadastrados da base do Sindipetro Caxias que 
acessarem a sala virtual das assembleias irão passar por uma 
sala de espera para conferência dos dados e habilitação 
pela lista pré-cadastrada com confirmação de dados.  
 
9  -  TODOS os cadastrados devem apresentar seus crachás quando 
solicitados. Será necessário habilitar o vídeo para esta ação;  
 
10 - O microfone dos cadastrados da base do Sindipetro Caxias 
será silenciado pelo moderador da assembleia na entrada 
e durante a reunião para garantir a ordem de inscrição e a 
prioridade nas falas. O moderador, com a ordem da mesa de 
condução da assembleia, irá habilitar o microfone do participante 
que quiser fazer uso da palavra de acordo com as inscrições;  
 
11 - A manifestação dos participantes da base do Sindipetro 
Caxias, quando solicitado pela mesa, ocorrerá através do CHAT de 
MENSAGENS e/ou pela opção LEVANTAR a MÃO do App - ZOOM; 
 
12 - TODOS os participantes da base do Sindipetro Caxias 
devem contribuir para o bom andamento das assembleias 
virtuais e lembramos que devem cuidar e se responsabilizar 
pelas imagens compartilhadas por seu equipamento durante as 
assembleias virtuais, ficando sujeitos (as) à desconexão forçada 
da pelo mediador conforme avaliação da organização sindical.  
 
As assembleias virtuais dos trabalhadores, aposentados, 
aposentadas e pensionistas da base do Sindipetro Caxias vão 
cumprir seu papel de expressar a decisão coletiva sobre a 
proposta da empresa de acordo coletivo de trabalho do ano 
de 2020 de forma segura, garantido a saúde dos petroleiros 
e seus familiares diante da pandemia que assola nosso país. 
Fortaleça a classe trabalhadora na defesa de seus direitos 
conquistados ao longo dos anos e da soberania nacional. 
Participe!
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Para ParticiPar da assembleia virtual os interessados devem seguir as seguintes etaPas:

1 - Todos os trabalhadores, trabalhadoras, aposentados, 
aposentadas e pensionistas da base do Sindipetro Caxias devem 
participar das assembleias marcadas conforme calendário 
divulgado e obrigatoriamente se cadastrar no sindicato até o dia 
08/09 entre 09 e 18h (Horário de funcionamento do sindicato), 
através dos telefones:  (21) 99439-9198 ou (21) 99439-2680 
Tr a b a l h a d o r e s  d a  a t i v a ;  ( 2 1 )  9 8 3 1 8 - 1 8 0 9 
Aposentados, aposentadas e pensionistas;

 
2 – Para os(as) empregados(as) da ativa, da PETROBRÁS e 
TRANSPETRO das bases de representação do Sindipetro Caxias 
que entrarem em contato para se cadastrar será solicitado via 
Whatsapp uma foto atual de rosto, foto frente e verso do crachá 
do empregado, informar qual grupo de turno que trabalha 
(grupos A, B,C,D ou E) ou se trabalha no horário administrativo 
(HA) e para os trabalhadores não filiados, adicionalmente, a 
ficha cadastral no “busca empregado” da intranet da empresa; 

Aproveite este momento e filie-se ao sindicato, pois 
este é o instrumento de luta em defesa dos seus direitos. 
Acesse sindipetrocaxias.org.br/fichas-de-filiacao PREENCHA 
A FICHA   e envie para a secretaria atráves do e-mail 
secretaria@sindipetrocaxias.org.br ou pelo WhatsApp: 21 
99439-9198.

 
3 - Para os aposentados, aposentadas e pensionistas da base 
do Sindipetro Caxias será solicitado: foto atual, foto frente e 
verso do crachá azul (ou carteira da AMS), e outros dados que 
comprovem que são realmente aposentados da PETROBRÁS 
ou TRANSPETRO da base do sindicato;

 
AS ETAPAS ACIMA VISAM GARANTIR A CONFIRMAÇÃO QUE 
TODOS DE FATO FAZEM PARTE DA BASE DE REPRESENTAÇÃO DO 
SINDIPETRO CAXIAS E QUE ASSIM A DECISÃO DAS ASSEMBLEIAS 
POSSAM SER LEGITIMADAS DE FORMA FIDEDIGNA.  
 
4 - Solicitamos que todos(as) os(as) cadastrados(as) da 
base do Sindipetro Caxias acessem as assembleias virtuais 
(via aplicativo ZOOM) conforme o seu grupo especifico no 
calendário. Os trabalhadores da ativa que porventura, por 
motivo de permuta ou outrem, não puderem participar na 
data especificada podem entrar em contato com a secretaria 
do sindicato até às 18h do dia 08/09 para solicitar a alteração. 
Cada trabalhador cadastrado terá acesso às assembleias 
somente uma única vez, para evitar votação em duplicidade;

 
5 - Todos os habilitados a participar das assembleias precisam 
ter acesso à internet e devem baixar com antecedência nos 
seus CELULARES, TABLETs ou COMPUTADORES o aplicativo 
ZOOM (https://zoom.us/signin). Este App é grátis e pode ser 
baixado de qualquer loja virtual (Google Play ou Apple Store);  
 
6 - A secretaria do sindicato enviará o LINK de ACESSO para 
todos (as) os (as) previamente cadastrados antes do início 
das assembleias. Abriremos a sala virtual 30 minutos antes 

do programado no calendário, para que todos e todas os (as) 
previamente cadastrados no sindicato passem por checagem 
na sala de visita;

 
Recomendamos que todos façam os testes de acesso 
ANTES do início das assembleias, para evitar imprevistos. 
O Sindipetro Caxias reforça a necessidade do cumprimento 
do regramento aqui estabelecido pois somente assim 
os cadastrados no sindicato terão acesso as assembleias 
virtuais. Não nos responsabilizamos por eventuais 
problemas de acesso ou instabilidades de conexão. 
 
7 - Todos os cadastrados devem obrigatoriamente preencher 
sua identificação no ZOOM com o seu nome completo, 
unidade de trabalho ou situação de trabalho - ou seja: REDUC, 
TECAM, UTE-GLB, ECOMP/ARAPEÍ, aposentado, aposentada 
ou pensionista. Ex: JOÃO MARCIO CARDOSO – REDUC 
APARECIDA SANTOS FILHO – APOSENTADA;

 
8 - TODOS os cadastrados da base do Sindipetro Caxias que 
acessarem a sala virtual das assembleias irão passar por 
uma sala de espera para conferência dos dados e habilitação 
pela lista pré-cadastrada com confirmação de dados;  
 
9 - TODOS os cadastrados devem apresentar seus crachás quando 
solicitados. Será necessário habilitar o vídeo para esta ação;  
 
10 - O microfone dos cadastrados será silenciado pelo 
moderador da assembleia na entrada e durante a reunião 
para garantir a ordem de inscrição e a prioridade nas falas. 
O moderador, com a ordem da mesa de condução da 
assembleia, irá habilitar o microfone do participante que 
quiser fazer uso da palavra de acordo com as inscrições;  
 
11 - A manifestação dos participantes da base do Sindipetro 
Caxias, quando solicitado pela mesa, ocorrerá através do CHAT de 
MENSAGENS e/ou pela opção LEVANTAR a MÃO do App - ZOOM; 
 
12 - TODOS os participantes da base do Sindipetro Caxias 
devem contribuir para o bom andamento das assembleias 
virtuais e lembramos que devem cuidar e se responsabilizar 
pelas imagens compartilhadas por seu equipamento durante as 
assembleias virtuais, ficando sujeitos (as) à desconexão forçada 
pelo mediador conforme avaliação da organização sindical.  
 
As assembleias virtuais dos trabalhadores, aposentados, 
aposentadas e pensionistas da base do Sindipetro Caxias vão 
cumprir seu papel de expressar a decisão coletiva sobre a 
proposta da empresa de acordo coletivo de trabalho do ano 
de 2020 de forma segura, garantido a saúde dos petroleiros 
e seus familiares diante da pandemia que assola nosso país. 
Fortaleça a classe trabalhadora na defesa de seus direitos 
conquistados ao longo dos anos e da soberania nacional. 
Participe!

http://sindipetrocaxias.org.br/fichas-de-filiacao
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- Reuniões quinzenais com o sindicato
A descentralização do RH e o afastamento gerado 

pela realocação dessa tem gerado muitos problemas 
para os trabalhadores e trabalhadoras da refinaria. No 
intuito de buscar soluções, a empresa e o sindicato 
estabeleceram essa periodicidade de reuniões.

- Saldo AF
Sindicato cobrou solução rápida do problema criado 

pela própria empresa desde 2005 com a implementação 
do sistema SAP, que ao invés de melhorar o ponto dos 
trabalhadores, só vem causando aborrecimento diante 
desta falha sistêmica que não considera a relação 
trabalho X folga de forma eficiente e vem acumulando 
de forma equivocada dias a pagar para o trabalhador 
do turno ou do H.A. toda vez que tira férias próximo 
as folgas, licenças diversas, permutas, mudanças de 
grupos de turno, entre outras mudanças que o sistema 
não trata de maneira correta, acumulando dias e dias 
no AF. Com o advento dos PIDVs em 2014 centenas de 
trabalhadores vem sendo penalizados até hoje com 
descontos altos de suas indenizações nas homologações 
por uma dívida AF que não lhes pertence.

O RH respondeu se comprometendo a dar um 
retorno até o dia 11/09, logo após uma reunião entre 
RH/REO/COA (setor de frequência) e RGN sobre o 
assunto. O RH informou também que a solução via Botão 
de Serviços não é definitiva e o Sindipetro Caxias cobrou 
também o fim da transferência de responsabilidade 
para o peão em verificar e justificar a sua frequência 
de 2005 até hoje no sistema - Botão de Serviços com 
o intuito de zerar o saldo AF. O sindicato solicitou ao 
RH a devolução do dinheiro aos trabalhadores que 
se aposentaram pelo PIDV e foram descontados nas 
homologações por conta desse problema. O Sindipetro 
Caxias segue pressionando pelo fim dessa sistemática 
nociva a todos os trabalhadores da base e pede que 
os trabalhadores e trabalhadoras comuniquem ao 
sindicato sobre esta dificuldade. 

- Ausência do recolhimento do FGTS a 
partir de março de 2020

Diante da MP 927 do Governo, os trabalhadores 

foram subtraídos em alguns meses, sem que a empresa 
recolhesse os valores referentes ao FGTS. A empresa 
informou que iria pagar parcelado a partir de julho. 
Contudo, o RH comunicou que a Caixa Economica 
Federal está com dificuldade de atualizar os extratos 
das contas, mas que está pagando a primeira parcela 
das 6 prestações (1 de 6) dos depósitos do FGTS dos 3 
meses sem recolhimento desde junho de 2020. Afirma 
ainda a Empresa, que pagará, assim, a última parcela 
em dezembro deste ano.

- Banco de Horas
Compensação da greve deve ser feita até o final do 

ano mediante negociação com o gestor. Mas ainda vão 
responder sobre aqueles que estão em home office 
ou são do grupo de risco que ficarão afastados até o 
final do ano. Havendo dificuldade para compensação 
dos dias de greve procurar o sindicato para tratarmos 
junto ao RH. 

- Saldo positivo do HC (Horas a Compensar)
Transferência dos saldos é válida apenas se vinculada 

a uma compensação. Ou seja, o RH menciona que o 
código 2040 e o HC não se misturam pois nasceram em 
épocas diferentes do ACT do banco de horas.

- PDV antecipações 
A orientação do RH tem sido no sentido de 

antecipar, mas envolver os empregados antes disso. 
Há trabalhadores que não querem antecipar para 
cumprir certos pré requisitos para conquistar a PETROS 
por exemplo completando a idade de 55 anos. O RH 
concorda que a interferência de antecipação de PIDV 
não deve comprometer a vida do trabalhador que 
esperou tanto tempo para tão sonhada aposentadoria 
e no final de sua jornada laboral ser comprometida 
por gestores que somente pensam em agradar seus 
superiores em reduzir custos em detrimento dos 
projetos de vida dos trabalhadores. Sindicato de olho.

- Regime de Trabalho - Tabelas de Turno
Com a conclusão da negociação e votação do ACT 

2020-2022 será retomado a negociação das tabelas de 
turno de 8h e 12h na UTE-GLB e REDUC.

Sindipetro na luta pelos trabalhadores 
O Sindipetro Caxias se reuniu com o RH local na semana passada para tratar de 

diversos pontos de interesse dos trabalhadores da ativa e aposentados de nossa base.
Seguem abaixo os pontos discutidos:



Castello Branco SAIA!
Planta 1 de Lubrificantes da REDUC Fica
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Só a lógica entreguista 
e gestão sabotadora 
para explicar os motivos 
de fecharem 5 unidades 
operacionais: U-1520, 
U-1530, U-1540, U-1630 
e U-1640 da Planta de 
Lubrificantes I (PL-I).

U n i d a d e s  c o m 
plenas condições de 
funcionamento e grande 
geração de lucro para 
companhia e para o 
Brasil,  com mais de 
R$ 168 milhões em 
manutenção investidos 
em 2019 e tendo desde 
então uma produção 
média de 650.000 m³/ano 
de Básicos Parafínicos 
(620.000 m³/ano óleo 
lubrificantes e 30 ton/
ano de parafinas) com 
faturamento de mais de 
R$ 400 milhões por ano.

A  d i r e ç ã o  d a 
P E T R O B R Á S  d e v e 
explicação à sociedade 
deste movimento de 
fechamento que pode 
ocorrer  a  qualquer 
m o m e nto  e  d e i xa r 
de lado um mercado 
sobre qual tem domínio 
fornecendo derivados 
de alta qualidade tanto 
ao mercado nacional 
quanto ao internacional.

O Sindipetro Caxias 
r e a l i z o u  d i v e r s a s 
denúncias aos órgãos 
f iscal izadores sobre 
esta ingerência, à ANP 
( A g ê n c i a  N a c i o n a l 
de  Petró leo) ,  MME 
(Ministério das Minas e 
Energia), MPT e também 
aos Governos municipal 
e Estadual a respeito das 
perdas de milhões de 

reais aos cofres públicos 
em forma de royalties 
e impostos  em um 
momento de recessão 
e com uma pandemia 
longe de terminar.

A REDUC possui uma 
logística privilegiada, 
r e s p o n s á v e l  p o r 
80% da produção de 
lubrificantes. A gestão 
d a  r e f i n a r i a  q u e r 
paralisar a produção 
de 8 tipos de derivados 
básicos parafínicos do 
mercado (Parafinas e 
Óleos Lubrificantes: 
Neutros leve, Médio, 
Pesado e Spindle) e 
favorecer mais uma 
vez a concorrência e 
a importação com de 
derivados de péssima 
qualidade deixando um 
mercado promissor do 

qual detem o domínio.
A s  f r e n t e s 

p a r l a m e n t a r e s  e m 
todas as esferas serão 
provocadas pela direção 
do Sindipetro Caxias na 
defesa destas unidades 
operacionais da REDUC, 
pois a opinião pública 
tem que saber deste 
ato de improbidade 
administrativa que a 
direção e gestão da 
PETROBRÁS pretende 
c o m e t e r.  F e c h a r 
grande parte da planta 
1  d e  l u b r i f i c a n t e s 
abandonando unidades 
lucrativas, destrói uma 
i m p o r ta n te  c a d e i a 
produtiva no município 
de Duque de Caxias 
geradora de mais de 
400 empregos diretos 
e indiretos.



Por que a AMS depende do Acordo Coletivo?

A manutenção da AMS do 
jeito que é hoje, de forma 
solidária e mutualista, 
com todo o regramento 
que mantém os direitos 
históricos da categoria, 
d e p e n d e  d o  A c o r d o 
Coletivo de Trabalho.

Sem o ACT, a gestão do 
Sistema Petrobrás poderá 
impor as regras que quiser 
e do jeito que quiser. Sem o 
ACT, a relação de custeio da 
AMS não seria 60x40, como 
a atual proposta prevê para 
2021, nem de 50x50, como 
a Resolução 23 da CGPAR 
impõe para 2022. O custeio 
da AMS poderá ser 100% 

do beneficiário, seja ele da 
ativa ou aposentado.

O alerta é do assessor 
jurídico da FUP, Normando 
Rodrigues. Ele explica 
que, apesar do artigo 
468 da CLT e a Súmula 51 
do Tribunal Superior do 
Trabalho determinarem a 
incorporação ao contrato 
individual, isso não garante 
a AMS como ela é hoje 
se não estiver regrada 
no Acordo Coletivo de 
Trabalho.

“Em primeiro lugar, isso 
separaria aposentados e 
empregados da ativa da 
Petrobrás, que hoje estão 
juntos e são grupos que 
contribuem solidariamente 
para  a  AMS”,  a f i rma 
Normando. “O aposentado, 
que mais demanda da 
AMS, não teria mais a 

contribuição solidária do 
empregado da ativa, para 
manter o equilíbrio do 
custeio”, alerta o assessor 
da FUP, ressaltando que 
a contrarreforma da CLT 
permitiu que a gestão da 
empresa pratique acordos 
individuais de trabalho.

A gestão da Petrobrás 
já anunciou que usará 
os acordos individuais. 
Resistir individualmente, 
sem o Acordo Coletivo, 
significaria o trabalhador 
renunciar  à  proteção 
coletiva. Hoje, a AMS é 
parte do Acordo Coletivo. 
Não pode ser analisada 
em separado. Mas sem o 
acordo, os trabalhadores 
ficarão desamparados. 

Desde o início de 2018, 
a FUP tem se mobilizado 
contra  as  Resoluções 

22 e 23 da Comissão 
I n t e r m i n i s t e r i a l  d e 
Governança Corporativa 
e de Administração de 
Participações Societárias 
da União (CGPAR). Essa 
h e ra n ç a  d o  g o v e r n o 
golpista de Temer alterou 
o custeio de todos os 
planos de saúde geridos 
por empresas estatais 
federais e impôs uma 
s é r i e  d e  r e s t r i ç õ e s 
para os beneficiários.  
Após garantir a manutenção 
da AMS no Acordo Coletivo, 
preservando por dois anos 
esse direito para mais de 
280 mil  beneficiários, 
inclusive aposentados e 
pensionistas que estão 
fora da Petros, nossa luta 
continua para impedir a 
implantação da associação 
privada de gestão da AMS.

N a  ú l t i m a  te rça -
feira (01), foi realizada 
a  r e u n i ã o  m e n s a l 
dos  aposentados e 
pensionistas filiados 
ao Sindipetro Caxias, 
que ainda acontece de 
forma virtual devido à 
pandemia.

Como estamos em 

período de negociação, foi 
apresentada aos presentes 
a última proposta da gestão 
da direção da Petrobrás 
que teve o indicativo de 
aprovação pela direção 
da FUP.

O s  a p o s e n t a d o s  e 
pensionistas também estão 
convocados a participarem 

Reunião dos aposentados(as) e pensionistas
d a  a s s e m b l e i a  p a ra 
apreciação do indicativo 
conforme calendário.

A  p a r t i c i p a ç ã o  d e 
todos é fundamental 
para que o resultado 
das assembleias reflita 
o  rea l  interesse  dos 
trabalhadores em manter 
o acordo, assim como o 

plano de saúde.  
A assessoria jurídica 

do Sindipetro Caxias 
também alertou para 
que os beneficiários da 
AMS fiquem atentos 
aos seus pagamentos, 
para  ev i tar  serem 
excluídos do plano de 
saúde.

http://wa.me/5521994392680
http://wa.me/5521996639953
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estamos juntos nessa luta!estamos juntos nessa luta!

fique em casa!
Fique por dentro das ações e notícias

em sindipetrocaxias.org.br

Se puder,

CADASTRAMENTO PARA AS ASSEMBLEIAS

O SINDIPETRO CAXIAS sempre foi 
contrário à alteração do transporte 
do turno e por inúmeras vezes 
pontuou a precariedade das vans - 
mesmo antes de sua implementação 
- principalmente com relação à 
segurança dos motoristas e usuários, 
uma vez que estão na mira dos 
assaltantes. 

Com as inúmeras ocorrências 
de assaltos nas linhas de vans da 
REDUC e das empresas do entorno 

continuamos a bater nessa tecla: era 
necessário o retorno dos ônibus para 
que fosse garantida a segurança dos 
trabalhadores e trabalhadoras.

Com a pandemia há mais um motivo 
para o retorno dos ônibus e por isso 
esse tema é também pauta recorrente 
das reuniões de EOR que acontecem 
todas as segundas e quintas-feiras 
com a gerência da refinaria.

Desde quinta-feita, 27/08, algumas 
das linhas do turno passaram a ser 

ÔNIBUS DE TURNO na reduc
atendidas por ônibus: Niterói, Leblon, 
Petrópolis, Santa Cruz, Barra, Recreio 
e Freguesia.

Mais uma vitória da direção 
do Sindipetro Caxias juntos com 
trabalhadores!

C o n t i n u a re m o s  c o b ra n d o  a 
substituição de vans por ônibus em 
todas as linhas para a segurança 
d e  to d o s  o s  t ra b a l h a d o re s  e 
trabalhadoras da base de Duque de 
Caxias.

Na última semana, a direção 
do Sindipetro Caxias inic iou 
uma campanha convocatória 
para o cadastramento de todos 
os petroleiros das bases de 
representação do Sindicato para a 
participação de futuras assembleias. 

É simples, basta entrar em 
contato com a secretaria do 
sindicato via telefone ou whatsapp 
nos números (21) 99439 -2680 
ou 99439-9198 ,  em caso de 
trabalhador da ativa ou (21) 98318-
1809 em caso de aposentado 

e pensionista e apresentar os 
documentos abaixo. Caso você 
já tenha realizado o cadastro 
para qualquer assembleia virtual 
anterior, você já está registrado em 
nosso sistema para as assembleias 
sobre o ACT deste ano.

Para realizar o cadastro o petroleiro deve apresentar: 
- Foto de perfil atual (estilo selfie); 

- Endereço de e-mail e telefone para contato; 
- Página do Busca Empregado (somente para não filiado);

- Grupo de turno ou se trabalha em horário administrativo;
- Local de trabalho (Reduc, UTE-GLB, Tecam ou Ecomp-Arapeí);

- Foto frente e verso do crachá (ativos), crachá azul (aposentados) ou carteira da AMS (pensionistas). 
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Cadê meu FGTS?
Desde que o Governo Federal 

editou a Medida Provisória 927, 
em março deste ano devido à 
pandemia, abriu a possibilidade 
da empresa não pagar o FGTS 
aos seus empregados. E foi isto 
que a gestão bolsonarista da 
Petrobrás fez e continua fazendo 
mesmo após o fim da validade da 

MP, em julho - a empresa não está 
realizando o repasse dos valores 
correspondentes. 

O jurídico do Sindipetro Caxias 
alerta aos trabalhadores que tomem 
conhecimento de seus extratos do 
FGTS e entrem em contato com 
o Sindicato para que este tome 
as medidas necessárias o quanto 

antes, pois o prazo agora é de até 
dois anos.

Além disso, os trabalhadores 
que estão sa indo no PIDV 
precisam se atentar ao extrato 
antes de realizar a homologação. 
Você pode agendar uma consulta 
com o jurídico pelo número (21) 
99439-2680.

Com a intenção de esclarecer 
os trabalhadores e trabalhadoras 
do regime de turno da REDUC, 
a direção do Sindipetro Caxias 
e l a b o r o u  u m  d o c u m e n t o 
explicativo sobre o histórico das 
Tabelas de Turno na Petrobrás. 

Ele está disponível no portal 
sindipetrocaxias.org.br/tabelas-
de-turno.

Lá  o  petroleiro encontrará 
informações sobre a construção 
da quinta turma, uma conquista 
de luta da categoria, além do 
processo negocial envolvendo a 
tabela de turno, que iniciou em 
2019, quando o Sindipetro Caxias 
recebeu quase 100 tabelas dos 
trabalhadores e reencaminhou 

Regimes de trabalho (8 e 12h)
m a i s  d e  2 0  ta b e l a s  p a ra  a 
Petrobrás, porém o processo foi 
interrompido devido à pandemia. 

Além disso, você pode acessar 
no canal do youtube do Sindipetro 
Caxias, a série SindiLive onde 
a diretora Andressa Delbons 
convida pesquisadoras na área 
da saúde do trabalhador, além da 
assessoria jurídica do sindicato 
para abordar os aspectos da atual 
tabela na vida do petroleiro.

Errata Alimentação
A direção do Sindipetro Caxias divulgou no último boletim Unidade Nacional uma chave inválida para a denúncia 

dos trabalhadores sobre a alimentação na REDUC. O e-mail informado também não funciona. A chave provisória 
para este fim é a K1HZ do atual coordenador do SOP.

No dia 28/08,  a direção do 
Sindipetro Caxias iniciou uma 
campanha convocatória para 
o  c a d a st ra m e nto  d e  to d o s 
os petroleiros das bases de 
representação do Sindicato para a 
participação nas assembleias.

Para participar é simples: basta 
entrar em contato até o dia 08/09 
com a secretaria do sindicato via 
telefone ou whatsapp nos números 
(21) 99439 -2680 ou 99439-9198, em 
caso de trabalhador da ativa ou (21) 
98318-1809 em caso de aposentado 

e pensionista e apresentar os 
documentos abaixo. Caso você 
já tenha realizado o cadastro 
para qualquer assembleia virtual 
anterior, você já está registrado em 
nosso sistema para as assembleias 
sobre o ACT deste ano.

http://sindipetrocaxias.org.br/tabelas-de-turno
http://sindipetrocaxias.org.br/tabelas-de-turno
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