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A Chapa 02 quer tumultuar pro-
cesso eleitoral ligando para os as-
sociados e afi rmando que eles são 
eleitores, mesmo não constando seu 
nome na lista homologada na justi-
ça do Trabalho, devido ao processo 
movido pela própria Chapa 02;

As regras do processo eleitoral 
são claras e fazem parte do estatuto 
do Sindipetro Caxias. Para conferir se 
você é eleitor ou não, basta acessar o 
nosso site: https://sindipetrocaxias.
org.br/eleicao-sindipetro-caxias-
-trienio-2021-2024/

Lá você encontrará o arquivo com 
a lista de votantes. Se o seu nome 
estiver listado, você está apto a votar 
no processo eleitoral que escolherá 
a nova diretoria do sindicato, assim 
como estava apto a votar na eleição 
da Comissão eleitoral. Pois se você 
não estava apto para votar na eleição 
da comissão eleitoral, você não está 
apto a participar de todo o processo 
eleitoral.

O período de votação ocorre en-
tre os dias 14 e 20/03/22. Mas a lista 
de votantes não decorre da data de 
votação e sim da data da abertura do 
processo eleitoral, que ocorre com a 
publicação do edital de convocação 
para eleição da comissão eleitoral. E 
para que não houvesse dúvidas, pe-
rante o Juiz de Trabalho, tanto o sin-
dicato quanto a Comissão Eleitoral e 
Chapa 02 afi rmaram isso em juízo.

Assim sendo, a lista em questão 
foi referendada pela Justiça do Tra-
balho e fi gura como um dever a ser 
cumprido por todos os litigantes, 
uma vez que se trata de um acordo 
feito em juízo entre a comissão elei-
toral e o sindicato.

O Sindipetro Caxias esclarece 
que, segundo o estatuto da entida-
de são eleitores aqueles associados 
que atenderam o Artigo 28 caput do 
Estatuto e a lista já foi homologada 
pela Justiça do Trabalho não caben-
do adendo.



Com a intenção de descumprir 
a decisão judicial, a Comissão 
Eleitoral decidiu aprovar o voto 
em separado dos petroleiros e 
petroleiras que não constam na 
listagem divulgada no portal do 
Sindipetro Caxias, entregue aos 
representantes de chapa e homo-
logada na Justiça. Somente sãos 
eleitores aptos a votar aqueles 
que têm seu nome na lista. Como 
a eleição está sobre intervenção 
da justiça e a lista foi homologada 
nos autos, não pode ser acrescen-
tado nenhum eleitor pela Comis-
são Eleitoral e pela Chapa 02.

Somente o representante da 
Chapa 01, se absteve na votação 
da reunião da Comissão Eleitoral 
que ocorreu no dia 15 de fevereiro, 
pois a Chapa 01 não descumpre 
decisão judicial, mesmo sem ser 
parte do processo.

Quem provocou a intervenção 
judicial nas eleições do sindicato 
foram os membros da Comissão 
e da oposição/FNP, e agora des-
cumprem aquilo que afi rmaram 
em Juízo perante o juiz que iriam 
cumprir. 

Já não queriam cumprir o Es-
tatuto, criaram um regimento e 

uma página falsa, demoraram a 
enviar a lista de inscrição de cha-
pa e agora não cumprem nem a 
decisão judicial.

Os integrantes da comissão 
que votaram por descumprir a 
decisão judicial, deixam clara 
a intenção em tumultuar mais 
uma vez a eleição do Sindipetro 
Caxias e parecem quer adiar o 
pleito ao não cumprir a decisão 
judicial.

Leia em sindipetrocaxias.org.
br a íntegra da ata da reunião da 
Comissão Eleitoral do dia 15 de 
fevereiro.

Com o tema “Organizar para 
reconstruir o país”, o Coletivo de 
Mulheres da FUP promove no dia 23 
de fevereiro o IX ENMP – Encontro 
Nacional de Mulheres Petroleiras 
da FUP, novamente de maneira vir-
tual ainda em função da pandemia.

Segundo as organizadoras, o 
encontro estará dividido em 2 par-
tes. A primeira, aberta ao público, 
contará com webinários que serão 
transmitidos no Facebook e no 
Youtube. Em sequência, a segunda 
parte será uma reunião fechada das 
delegadas inscritas, via plataforma 
digital.

A participação das mulheres será 
condicionada à inscrição que deve 
ser realizada até o dia 21/02, na se-
cretaria do Sindipetro Caxias, pelo 
número (21)99439-9198, limitado a 
100 mulheres.

Vale lembrar que as participan-
tes devem fazer o download prévio 
da plataforma ZOOM e Google 
Meet para evitar atrasos na pro-
gramação.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO 9º ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES PETROLEIRAS DA FUP

(09 – 11h)
Análise de conjuntura com as 

convidadas, Eleonora Menicucci 
e Lucia Rincon

(11 – 13h)
A participação das mulheres no 

movimento sindical petroleiro com 
a convidada, Mariana Velloso

(14 – 17h)
Reunião do Coletivo Nacional 

de Mulheres Petroleiras para as de-
legadas previamente cadastradas

23 02 2022
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As mulheres que amamentam 
e que se afastam de seus fi lhos 
em virtude do trabalho precisam 
esvaziar as mamas durante a sua 
jornada diária, para o alívio do des-
conforto e para manter a produção 
de leite. 

Na maioria das vezes, não há 
nos ambientes de trabalho um 
lugar apropriado para isso, o que 
impede que a mulher aproveite o 
leite retirado para oferecer ao seu 
fi lho posteriormente. 

Diante dessa demanda, o Co-

letivo de Mulheres Petroleiras da 
FUP, levou a proposta de criação 
das Salas de Amamentação nas 
diversas áreas da Petrobrás, sendo 
conquistada no Acordo Coletivo 
2013/2015, vigorando até o nosso 
atual ACT. 

Essa reivindicação foi baseada 
no reconhecimento pela legislação 
brasileira de apoio à mãe trabalha-
dora, que inclui ainda a garantia 
do emprego desde a gestação, 
a licença remunerada, o apoio à 
prática do aleitamento materno 

e a presença de acompanhante 
durante o parto e no período pós-
-parto. 

Essa conquista foi o resultado 
de uma luta, onde evidenciamos a 
importância de mulheres na cons-
trução de pautas para a Mulher 
Petroleira. 

A presença feminina é neces-
sária para construirmos melhores 
condições de trabalho.

Confira mais informações no 
nosso site www.sindipetrocaxias.
org.br

DA REDUC



HISTÓRIA
Inaugurado em 1962, o Sindi-

petro Caxias foi criado como um 
instrumento de luta do trabalhador 
petroleiro da cidade de Duque de 
Caxias para defender direitos, segu-
rança e saúde, bem como defender 
a Petrobrás como uma empresa 
estatal.

Sua direção tem como dever 
lutar pelos trabalhadores(as) ati-
vos(as) e aposentados(as), assim 
como pensionistas das bases da 
Refi naria de Duque de Caxias, Ter-
minal de Campos Elíseos e da Usina 
Termoelétrica Governador Leonel 
Brizola, que compõe o parque pe-
troquímico da região.

Em 60 anos de história, o Sindi-
petro Caxias já passou pela dita-
dura e governos que insistem em 
retirar os direitos dos trabalhadores 
brasileiros, sofrendo intervenção 
politica da ditadura de 1964 a 1986, 
e intervenção econômica por FHC 
de 1995 a 1998.

EXEMPLO DE LUTA
A luta pela regulamentação do 

regime de turno dos petroleiros é 
um exemplo de luta sindical. Com 
a Lei 5.811/72, conquistada no auge 
da ditadura militar, os trabalhado-
res do turno garantiram a tabela de 
turno, onde a relação era 3×1 com 4 
grupos, que durou até 1992.

Com muita luta, escrevemos na 
Constituição de 1988 a garantia do 
turno de 6 horas, porém foi acres-
centada a expressão “salvo acordo”.

Em 1989, o Sindipetro Caxias fez 
uma greve em defesa da Consti-
tuição. Esta greve durou 56 dias e 
resultou em 32 demissões e deze-
nas de suspensões e advertências. 

A vitória veio em 1992, quando 
o sindicato assinou um acordo de 
turno de 8 horas com 5 grupos, com 
a relação 3×2 . Foi a força de nossa 
luta que conquistou a Quinta Tur-
ma, as folgas e o intervalo mínimo 
de 11 horas intrajornada. 

Desde então, foram inúmeras as 
tentativas da gestão da Petrobrás 
de acabar com essas conquistas. 
Principalmente após a greve de 

1995, quando a empresa passou a 
terceirizar diversas atividades, im-
pondo regimes diferenciados para 
esses trabalhadores.

Em 2020, a Petrobrás rompe o 
acordo e tenta impor uma nova 
tabela de 8 horas, prejudicando os 
trabalhadores de turno. E depois, 
alegando a pandemia impõe um 
turno de 12 horas e uma nova tabela.

Em 2021, o sindicato conquistou 
mais um acordo, garantido a Tabela 
escolhida pela categoria, mantendo 
5 grupos e mantendo o turno de 
12h, na relação 2x3. No acordo ce-
lebrado fi cou preservado o direito 
dos trabalhadores de reclamarem 

judicialmente do passivo da tabela 
de 8 horas.

Com muita luta, resistência e 
união, o Sindipetro Caxias conquis-
tou também grandes mudanças na 
segurança e saúde do trabalhador, 
com a inclusão de 15 agentes de 
exposição no PPP. Estas mudanças 
no PPP deram ao sindicato a possi-
bilidade do retorno da Aposentado-
ria Especial que tinha acabado (na 
prática) em 1995.

Parabéns a todos os trabalhado-
res da ativa, aposentados e pen-
sionistas que construíram as lutas 
e vitórias do Sindipetro Caxias ao 
longo destes 60 anos.


