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FELIZ 2021 COM VACINAS PARA TODOS

Mais um ano que se inicia e com ele 
muitos desafios. Em 2020 passamos mo-
mentos difíceis, até então inimagináveis 
de se viver. Após uma greve histórica, em 
que cinco petroleiros ocuparam por qua-
se vinte dias o edifício sede da Petrobrás, 
a pandemia do Coronavírus fez e conti-
nua fazendo vítimas por todo o mundo.  
 
A direção do Sindipetro Caxias não tem 
medido esforços para que os petroleiros 
tenham segurança no ambiente de traba-
lho, lutamos por testes, assim como más-
caras de proteção e álcool fossem dispo-
nibilizados para a categoria. O diretor Lu-
ciano Santos, além de realizar a entrega 
de cestas básicas a famílias afetadas pela 
crise econômica, tem participado de gru-
pos de trabalho como a Comissão de Tra-
balho, Legislação Social e Seguridade So-
cial (CTRAB) da ALERJ que se prontificou 
em realizar diligências e vistorias nas bases 
da Petrobrás, após denúncias do sindicato.  
 
Mesmo com os esforços feitos pelos Sin-
dipetros de todo país, os casos vêm au-
mentando no Sistema Petrobrás. Pois 
o COVID-19 não é apenas uma gripezi-
nha. Segundo levantamento da Fede-
ração Única dos Petroleiros, em cálcu-
los feitos a partir dos dados divulgados 
no Boletim de Monitoramento Covid-19, 
publicado semanalmente pelo Ministé-
rio de Minas e Energia (MME), somen-
te na primeira semana de dezembro fo-
ram confirmados 328 casos de Covid-19 
em funcionários do sistema Petrobrás. Em 
novembro, o número total de casos repor-
tados pelo MME foi de 463, mais do que 
o dobro de casos reportados em outubro. 
Nossa esperança é a vacina. Porém, vaci-
nar um país de dimensões continentais já 

seria difícil em um governo cuja priorida-
de é salvar vidas e empregos e que, por-
tanto, segue as recomendações da ciência, 
tem seus discursos guiados pela razão e de-
monstra ser capaz de planejar algo. Mas o 
Brasil sob Bolsonaro reinventa, diariamen-
te, conceitos como incompetência e irres-
ponsabilidade. Chefiado por um general 
que diz ser especialista em logística, o Mi-
nistério da Saúde conta com um plano ca-
penga de vacinação e, até hoje, não possui 
vacinas. Cada dia que passa sem que pes-
soas sejam vacinadas significa mais mortos. 
 
Os governos precisam assegurar que as va-
cinas contra a COVID-19 sejam considera-
das bens públicos globais, gratuitas e dis-
tribuídas de maneira justa pelo mundo. 
As pessoas são mais importantes do que os 
lucros!
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Sindicato assina acordo para PLR 2021/2022

Petroleiros das bases do Sindipe-
tro Caxias aprovaram com 95% a PLR 
2021/2022. As assembleias ocorreram 
de forma virtual entre os dias 18 e 29/12. 
Após conclusão da última assembleia, a 
direção do Sindicato assinou o novo acor-
do de Participação de Lucros da Petro-
brás e da Transpetro com vigência de 2 
anos. 

Também foram concluídas as assem-
bleias virtuais do Regime de Trabalho 
de Turno na REDUC e UTE-GLB, onde os 
companheiros e companheiras em sua 
maioria aprovaram os seguintes pontos: 
 
• Regime de turno de 12 ho-
ras (a tabela 7, trabalho X folga = 
4X6 com ciclo de 70 dias – escolhi-
da pela maioria dos mais de 350 vo-
tantes com quase 60% dos votos) 
• Rejeição da proposta de acordo de 
regime de trabalho de turno da empresa.  
• Aprovação da contraproposta da 
FUP e do Sindipetro Caxias corrigindo a 
proposta de acordo da PETROBRAS e as-
sim garantindo a segurança das ações 

judiciais em curso (passivo de 5 anos 
das antigas tabelas de 8 horas), alimen-
tação saudável conforme ACT vigen-
te e com participação dos trabalhado-
res e presença do sindicato no regime 
de trabalho do turno mesmo com de-
cisões administrativas ou judiciais que 
impeçam o acordo firmado menciona-
do na cláusula 6ª. Acesse o site do Sin-
dipetro Caxias para mais informações. 
 
A contraproposta aprovada pelos traba-
lhadores de turno da REDUC e UTE-GLB 
e as tabelas de escolhidas pela catego-
ria foram enviadas para o RH da Petro-
brás. Esperamos a aprovação da empresa 
para concluirmos o acordo com vigên-
cia de 2 anos e implementação da tabe-
la de turno de 12 horas (4X6) ainda em 
janeiro de 2021 (depois de assinado o 
acordo, em 25 dias a empresa concreti-
za o novo regime de trabalho) e dar con-
tinuidade no processo de negociação. 
 
Agradecemos a participação de todos nas 
assembleias virtuais estabelecidas com 
o propósito de proteger os trabalhado-
res e seus familiares diante da pande-
mia. O Sindipetro Caxias deseja um feliz 
2021 aos petroleir@s e suas famílias, e 
que a companheirada se mantenha sau-
dável, forte e unida em mais um ano que 
virá de ameaças aos trabalhadores des-
te governo ultra-liberal-fascista. A nossa 
força está na unidade petroleira que há 
67 anos acredita na luta pela soberania 
deste país e resiste na preservação des-
sa grande empresa chamada Petrobrás.  
Feliz 2021 com resistência e vitórias. 
 
Feliz 2021 com vacinas para todos.

Acesse o acordo 
PLR Petrobrás

Acesse o acordo 
PLR Transpetro

http://sindipetrocaxias.org.br/documentos/Acordo-PLR-2021-2022.pdf
http://sindipetrocaxias.org.br/documentos/Minuta-PLR-2021.pdf

