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Terminou no dia 06/10 a elei-
ção para a gestão 2021/2022 da 
CIPA na REDUC. A direção do 
Sindipetro Caxias parabeniza 
todos os candidatos e can-
didatas eleitos, e agradece a 
confiança dos trabalhadores 
da refi naria nos 5 petroleiros e 
petroleiras apoiados pelo Sin-

dicato. Como titulares foram 
eleitas Aline Babinsck, Ana 
Regina e Samuel Calixto. Para 
suplentes, os companheiros 
Lyra e Narciso. 

Reforçamos também a par-
ticipação feminina nesta elei-
ção e a expressiva votação de 
nossas guerreiras Ana e Aline. 

Cada uma recebeu mais de 300 
votos!

Esperamos que esta CIPA 
trabalhe duro junto ao Sindipe-
tro Caxias para conquistarmos 
mais saúde e segurança para 
todos os petroleiros da Refi -
naria nessa nova gestão que se 
iniciará em breve. 

ELEIÇÕES DA CIPA
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Desde julho, a FUP e demais 
entidades que representam os 
trabalhadores e aposentados do 
Sistema Petrobrás – FNP, Confe-
deração Nacional dos Marítimos 
(Conttmaf) e a Federação das 
Associações de Aposentados, 
Pensionistas e Anistiados do 
Sistema Petrobras e Petros (Fe-
naspe) – estão na luta contra a 
eleição fraudulenta da APS. Na 
ocasião foi encaminhada uma 
notifi cação extrajudicial conjun-
ta ao presidente da Petrobrás, 
general Joaquim Silva e Luna, 
e aos membros da diretoria e 
do Conselho de Administração 
da estatal, justifi cando a recusa 
das entidades em participar da 
formação da Comissão Eleitoral 
para composição dos Conselhos 
da ilegal Associação Petrobrás 
de Saúde (APS), cuja constituição 
está sendo judicialmente ques-

tionada pelas representações dos 
benefi ciários da AMS.

Na notificação, as entidades 
cobram a suspensão do processo 
eleitoral e dos demais procedi-
mentos em curso que visem legi-
timar a APS e requerem a realiza-
ção de uma reunião urgente com 
o presidente e a diretoria da Pe-
trobrás para que sejam expostas 
as denúncias de irregularidades 
e improbidade administrativa na 
criação da Associação. 

O documento ressalta, passo a 
passo, as ilegalidades cometidas 
pela gestão da empresa ao trans-
ferir para a APS a gestão da cartei-
ra bilionária da AMS, contrariando 
a Constituição federal, resoluções 
da ANS e o próprio Acordo Cole-
tivo de Trabalho, já que trata-se 
de um plano autogerido e de um 
direito garantido coletivamente 
pela categoria petroleira.

A reunião dos aposentados e 
pensionistas do mês de outubro 
contou com a participação dos 
companheiros Deyvid Bacelar, 
coordenador da FUP, e Zé Maria, 
ex-coordenador da FUP, além 
da nossa assessoria jurídica que 
toda reunião se faz presente 
para tirar dúvidas dos sócios e 
trazer novidades dos processos 
em andamento. “Tudo que está 
acontecendo na Petrobrás é cul-
pa deste governo genocida de 
Jair Bolsonaro, que infelizmente 
muitos petroleiros apoiaram na 
última eleição. É preciso que 
todos coloquem a mão na cons-
ciência para votar certo ano que 
vem. Precisamos parar o des-
monte da nossa empresa, e isso 
acontecerá nas urnas”, alertou o 
ex-coordenador em sua fala. 

Deyvid lembrou da luta que 
teremos em 2022 da negociação 
do plano de saúde no Acordo 
Coletivo, “precisaremos ter 
consciência de que vai ser um 
processo de negociação coleti-
va conturbado, principalmente 
todo o capítulo que trata da 
AMS, que foi garantido no último 
acordo”. 

As reuniões permanecem em 
formato virtual devido a pan-
demia da COVID-19. A próxima 
está marcada para o dia 09 de 
novembro, 10h, tendo em vista 
o feriado de fi nados do dia 02. 
Participe. 

A direção do Sindipetro 
Caxias tem recebido diversas 
denúncias de seus associados 
sobre os problemas da atual 
gestão do plano de saúde. Para 
que o Sindicato possa resolver 
estas demandas, é preciso que 

os benefi ciários encaminhem 
para a secretaria do sindicato 
os comprovantes e históricos 
dos serviços. 

Não fi que sozinho, denuncie 
ao sindicato e garanta seus di-
reitos.



Desde setembro, a direção do 
Sindipetro Caxias tem acompa-
nhado a mudança nas linhas do 
transporte dos trabalhadores 
em regime de Turno e realizado 
cobranças junto a Petrobrás 
para que sejam feitas as ade-
quações necessárias no trajeto 
casa/trabalho. 

Sendo assim, solicitamos 
que continuem informando o 
Sindipetro Caxias, através do 
whatsapp (21)996639953, sobre 
as demandas que ainda neces-
sitam de atenção. 

SETORIAL NACIONAL 
SOBRE TELETRABALHO

Mesmo com o adiamento de 
mais de uma semana da reunião 
que aconteceria no dia 29 de se-
tembro, a Petrobrás não apresen-
tou as respostas cobradas pela 
FUP sobre os critérios para as 
atividades que podem aderir ao 
teletrabalho, uma vez que o pro-
cedimento diz apenas que “todos 
os trabalhadores do administrativo 
fi xo e horário fl exível a depender 
da atividade”.

A direção da FUP também levou 
para mesa as questões que foram 
apresentadas pelos trabalhadores 
na setorial nacional virtual realiza-
da no dia 30 de setembro, como a 
escala de trabalho e o teletrabalho 
integral para pessoas com defi -
ciência, doença crônica ou depen-
dentes registrados no programa 
Pai, assim como aqueles que foram 
transferidos no meio da pandemia.

A Federação orienta a não as-
sinatura do termo que está sendo 
apresentado pela empresa aos 
empregados, sem que antes sejam 
negociadas coletivamente com 
adesão pela Petrobrás da pauta 

dos trabalhadores e trabalhadoras.
No dia 26/10, às 19h, a FUP e 

seus sindicatos fi liados irão realizar 

uma nova setorial virtual sobre o 
tema. O link será divulgado no site 
fup.org.br. Participe.



SINDICATO PARTICIPA 
DE AÇÃO SOCIAL

No dia 06/10, a direção do Sin-
dipetro Caxias junto do Sindipetro 
Norte Fluminense esteve na co-
munidade da Carobinha, em Cam-

po Grande, Rio de Janeiro, para 
realizar a entrega de 100 cestas 
básicas a famílias carentes. A ação 
faz parte da campanha Petroleiros 

Solidários que tem ajudado milha-
res de brasileiros desempregados 
e em situação de pobreza devido 
à pandemia da COVID-19.

Com enorme tristeza que informamos a 
perda do companheiro Alexsandro Silva Faria, 
o Sandro do Sindicato, vereador de Duque de 
Caxias, morto a tiros de fuzil na manhã do dia 
13, na comunidade do Pilar.

Sandro foi um companheiro que usou seu 
mandato em nome da população pobre de Du-
que de Caxias e dos petroleiros em nossa base, 
sendo importante na construção junto com a 
direção do Sindipetro Caxias e SITICOMMM 
que levou a aplicação de mais de 1000 vacinas 
de dose única da Jansem, em julho de 2021 em 
frente a REDUC. 

A direção do sindicato exige rigor das autori-
dades em achar os culpados covardes que ma-
taram nosso companheiro. Sandro é o terceiro 
vereador assassinado na cidade em pouco mais 
de seis meses.

Companheiro Sandro foi presidente da CIPA 
na empresa Estrutural durante 4 anos e se des-
tacou pelo seu comprometimento na causa 
operária por mais segurança na base da REDUC 
e tornando-se diretor do SITICOMMM.

Aos 83 anos, José Américo 
faleceu no dia 07 de outubro. 
Admitido em janeiro de 1962, 
o petroleiro precisou se apo-
sentar em 2019, contrário a 
sua vontade, após 57 anos 
de trabalho dedicados à Pe-
trobrás. 

Nunca pensou em aderir aos 
PIDVs, quando teve oportunidade. Porém, 
sentiu na pele a postura do governo Bolsonaro, 
que ameaçou demiti-lo por justa causa, mesmo 
depois de tantos anos de dedicação e trabalho. 
Por vezes, votou em assembleias contra a pri-
vatização da empresa junto com os ideais de 
justiça do Sindipetro Caxias. Esta entidade que 
fez seu último acordo com a Petrobrás, preser-
vando o direito do trabalhador.

No dia 13 de outubro, também tivemos ou-
tra grande perda. O senhor Edmilson Bento de 
Lima, faleceu aos 66 anos. O petroleiro estava 
aposentado desde 2018. Nossos sentimentos 
aos familiares e amigos. Edmilson, Presente!


